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PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM DE RECRUTAMENTO 

Ata número três 

-------- Aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e dezanove, pelas quinze horas, reuniu, 

no gabinete da direção, o júri de seleção de candidatos a um posto de trabalho, em regime de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para carreira e categoria de assistente 

operacional, com a seguinte ordem de trabalhos: -------------------------- 

-------- Pontoum – Elaboração da Prova de Conhecimento; -------------------------------------------- 

-------- Ponto dois – Calendarização da Prova de Conhecimento e da Avaliação Curricular. ------  

-------- Foi elaborada a prova de conhecimento a aplicar aos candidatos, com recurso à legislação e 

demais documentos, referidos no ponto 13.3.3 – Bibliografia necessária, do aviso de abertura do 

procedimento concursal. O teste escrito elaborado contou com vinte e cinco perguntas de escolha 

múltipla, de resposta única, valendo oito pontos cada uma, organizadas de acordo com os temas 

enunciados no ponto 13.3.2 – Temas da prova de conhecimentos. A pontuação máxima da prova é, 

assim, de duzentos pontos, sendo o resultado convertível à escala de zero a vinte valores. A prova 

deverá ser recolhida no final da prova e agrafada à folha de resposta, na presença dos candidatos. 

-------- Foi resolvida a prova, tendo sido criada uma grelha de correção-chave. ----------------------- 

-------- Estabeleceu-se, ainda, que a prova seria realizada numa folha de resposta-tipo. Esta seria 

distribuída aos candidatos, sendo rubricada pelo vigilante depois de verificada a identidade do 

candidato. ------------------------------------- 

-------- Atendendo ao número de candidatos, decidiu-se que seria utilizada uma sala, ficando os 

candidatos sentados um por mesa, e que seriam vigiados por dois elementos: um professor e um 

assistente operacional. Considerou-se necessária a presença de um vigilante suplente. ------------------- 

-------- Ficou combinado que as provas e as folhas de resposta seriam policopiadas por dois 

elementos do júri antes do momento de realização da prova. Estes ficariam também responsáveis 

por verificar e organizar a sala no dia da prova e acompanhar o processo de aplicação. ------------------ 

-------- A Prova de Conhecimento ficou calendarizada para 9 de dezembro de 2019, na escola 

secundária de Tondela, decorrendo entre as dezassete e as dezoito horas. ------------------------------------ 

-------- A Avaliação Curricular ficou marcada para o dia 10 de dezembro de 2019. ---------------------------- 

-------- As decisões dos elementos do Júri foram tomadas por unanimidade. --------------------------- 

-------- E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente 

ata, que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada nos termos da lei. ------------------ 

------- O presidente: Luís Filipe Rodrigues da Costa ------------------------------------------------------------------- 

------- O primeiro vogal: Fernanda Maria do Amaral Rodrigues Pereira------------------------------------------- 

------- O segundo vogal: Teresa Maria Marques Braz Antunes ------------------------------------------------------ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


