AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALFREDO DA SILVA

PROVA DE CONHECIMENTOS
Categoria de Assistente Técnico (Código BEP: OE202104/0871)

2021

INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS
Apresentação à realização da prova:
 O candidato deve apresentar‐se na escola, junto à sala da prova, 15 minutos antes da hora marcada
para o início da mesma e com máscara devidamente colocada.
 O candidato não poderá realizar a prova sem ser portador do seu cartão de cidadão ou de documento
que legalmente o substitua, desde que este apresente fotografia. O cartão de cidadão ou o documento
de substituição deverá permanecer em cima da sua mesa durante toda a prova.
 O candidato poderá iniciar a prova até 15 minutos após a hora marcada para a sua realização, não lhe
sendo concedido qualquer tipo de tolerância.
 O candidato poderá consultar (em papel) a legislação indicada no aviso de abertura do procedimento
concursal.
Advertências aos candidatos:
 Não é permitido retirar a máscara durante a realização das provas e exames;
 Apenas é permitido utilizar caneta / esferográfica indelével azul ou preta;
 Não é permitido utilizar tinta ou fita corretora para correção, devendo o candidato riscar respostas ou
parte de respostas que não queira ver consideradas na classificação;
 Não é permitido escrever o nome ou outros elementos identificativos em qualquer outro local das
folhas de resposta para além do cabeçalho;
 Não é permitido escrever nas margens da folha de resposta nem nos campos destinados às cotações;
 Não é permitido escrever comentários desrespeitosos, despropositados e/ou descontextualizados;
 Serão fornecidas folhas de rascunho no início da prova. No entanto, estas não serão aceites para
correção, pelo que não serão recolhidas;
 Não é permitido partilhar de material de consulta durante a realização da prova;
 Não é permitido ao candidato ter junto de si e/ou utilizar durante a realização da prova quaisquer
suportes não autorizados, como por exemplo, sistemas informáticos e/ou de comunicação móvel
como computadores portáteis, aparelhos de áudio ou vídeo, incluindo telemóveis, relógios com
comunicação wireless (smartwatch), bips, etc. Os objetos não estritamente necessários à realização da
prova devem ser guardados pelo candidato ou colocados junto à secretária dos vigilantes, devendo os
equipamentos aí colocados, como por exemplo, os telemóveis, ser devidamente desligados antes do
início da prova.
 Não é permitido solicitar aos vigilantes ou aos elementos do júri do procedimento concursal qualquer
tipo de esclarecimento relacionado com os conteúdos da prova durante a sua realização.
 O não cumprimento de qualquer das normas acima referidas implica a anulação da prova no seu todo.
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Desistência de realização da prova:
 Em caso de desistência, o candidato apenas poderá abandonar a sala de realização da prova 15
minutos após o seu início.
 Não deve ser escrita pelo candidato qualquer declaração formal de desistência, nem no papel da
prova nem em qualquer outro suporte.
Duração, estrutura e correção da prova:
 A prova tem a duração de 60 minutos.
 A prova é constituída por 3 questões de resposta aberta e 20 questões de escolha múltipla.
 Nos itens de escolha múltipla, a cotação só é atribuída às respostas que apresentem de forma
inequívoca a opção correta.
 Apenas serão válidas as respostas corretamente indicadas na folha de resposta fornecida.
 No final da prova, o candidato terá obrigatoriamente de entregar o enunciado em conjunto com as
folhas de resposta.
Preenchimento do cabeçalho da prova:
No cabeçalho da folha de resposta, o candidato deve escrever:
a) Na parte destacável:
• O seu nome completo, de forma legível e sem abreviaturas;
• O número do cartão de cidadão ou de documento com fotografia que legalmente o substitua;
• Assinatura, conforme o cartão de cidadão ou documento de identificação equivalente;
• A designação da prova que se encontra a realizar como, por exemplo, ‘Prova de Conhecimentos’ e o
Código BEP: OE202104/0871.
b) Na parte fixa
• novamente, a designação da prova que se encontra a realizar e o Código BEP;
• No final da prova, o número de páginas utilizadas na sua realização.

O Júri,
maio de 2021
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