AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALFREDO DA SILVA

Procedimento Concursal comum para a Categoria de Assistente Técnico
(Código BEP: OE202104/0871)
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – 1.º Momento
CONVOCATÓRIA
Nos termos do artigo 10.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril de 2019, alterada pela
Portaria N.º 12-A/2021, de 11 de janeiro, convocam-se os candidatos abaixo identificados para a
realização do método de seleção Avaliação Psicológica (1.º momento), de acordo com o seguinte
calendário e horário:
Candidatos Admitidos

Nome
Cheila Carina da Silva Oliveira
Sandra Cristina Ameixoeira Pereira
Silvestre Jorge Afonso Piteira
Susana Cristina Vitória Palma Jerónimo
1º Momento
Dias: 18 de junho de 2021 (sexta-feira)
Horário / Sala: 10:00 (Bloco A - Sala 308) |
Local de realização: Escola Básica e secundária Alfredo da Silva
2º Momento
Dias: 18 de junho de 2021 (sexta-feira)
Sala: (Bloco A - Sala 308) |
Local de realização: Escola Básica e secundária Alfredo da Silva

Nome
Cheila Carina da Silva Oliveira
Sandra Cristina Ameixoeira Pereira
Silvestre Jorge Afonso Piteira
Susana Cristina Vitória Palma Jerónimo

Horário
13:00 horas
13:00 horas
14:30 horas
14:30 horas
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Informações importantes:
1. Os candidatos, admitidos, deverão ser portadores do respetivo documento de identificação
e respetivo material de escrita (caneta ou esferográfica de tinta preta ou azul), sob pena de
não poderem realizar este método de seleção.
2. Devem comparecer impreterivelmente 15 minutos antes do início. Os candidatos que
comparecerem após os 15 minutos de tolerância ficarão automaticamente excluídos.
3. Os candidatos só poderão abandonar a sala quando a Psicóloga der indicações para tal.
3.1. O abandono da sala antes dos procedimentos indicados no ponto anterior, implica a
anulação deste método de seleção.
4. Não é permitida a consulta de qualquer bibliografia ou outros materiais de apoio.
5. Durante a realização da prova, os candidatos não podem ter junto de si suportes escritos
nem quaisquer equipamentos tecnológicos, nomeadamente computadores, telemóveis,
relógios com comunicação a distância e aparelhos de vídeo ou áudio, quer estejam ligados
ou desligados.
6. Devem ser rigorosamente respeitadas as recomendações da Direção-Geral de Saúde,
nomeadamente o uso de máscara, a etiqueta respiratória e o distanciamento físico.
Barreiro 9 de junho de 2021
A Presidente do Júri
Júlia Mendes
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