Procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento de um posto de trabalho
em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para carreira e
categoria de assistente operacional.

Informação - Prova de conhecimentos
Duração da Prova: 60 minutos sem tolerância
__________________________________________________________________________________
ATENÇÃO:
Todos os candidatos devem fazer-se acompanhar 6do respetivo documento de
identificação (cartão de cidadão / bilhete de identidade)
1. Objeto da Avaliação
A prova de conhecimentos tem por referência as competências enunciadas no nº 8 do Aviso de
Abertura de Concurso.
2. Caracterização da prova
A prova tem duas versões (Versão 1 e Versão 2).
A prova é cotada para 200 pontos.
Tipologia de itens que constituem a prova.
Itens de seleção:
- Escolha múltipla;
- Associação.
Resposta restrita.
Os itens da prova podem exigir a análise dos documentos apresentados na prova.
3. Critérios gerais de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta dos critérios gerais e dos critérios específicos de
classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro, previsto na grelha
de classificação.
A ausência de indicação inequívoca da versão da prova (Versão 1 ou Versão 2) implica a
classificação com zero pontos das respostas aos itens de escolha múltipla.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com
zero pontos.
Se o candidato responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando
inequivocamente a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), será considerada
apenas a resposta que surgir em primeiro lugar.
O item de resposta restrita apresenta critérios específicos de classificação organizados por níveis
de desempenho, sendo atribuída, a cada um desses níveis, uma única pontuação, estando
previstos níveis de desempenho intercalares não descritos. Sempre que uma resposta revele um
desempenho que não se integre em nenhum de dois níveis descritos consecutivos, deve ser-lhe
atribuída a pontuação correspondente ao nível intercalar que os separa.
No caso de, ponderados todos os dados contidos nos descritores, permanecerem dúvidas
quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em
consideração. É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de
desempenho.
A resposta deve ser analisada considerando os seguintes aspetos:
• relevância relativamente à questão formulada no item;
• articulação obrigatória com as fontes;
Itens de seleção
Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de
forma inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos.
Nos itens de associação, são atribuídas pontuações às respostas total ou parcialmente corretas,
de acordo com os critérios específicos.
No item de construção de resposta restrita a classificação a atribuir traduz a avaliação do
desempenho no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa. Esta valorização

corresponde a cerca de 10% da cotação do item e faz-se de acordo com os níveis de
desempenho a seguir descritos:
- Nível 3 – Composição bem estruturada, sem erros de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia,
ou com erros esporádicos cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de rigor de
sentido.
- Nível 2 – Composição razoavelmente estruturada, com alguns erros de sintaxe, de pontuação e/
ou de ortografia, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de sentido.
- Nível 1 – Composição sem estruturação aparente, com erros graves de sintaxe, de pontuação e/
ou de ortografia, cuja gravidade implique perda frequente de inteligibilidade e/ou de sentido.
No caso de a resposta não atingir o nível 1 de desempenho no domínio das competências em
avaliação, não é classificado o desempenho no domínio da comunicação escrita em língua
portuguesa.
Apenas será considerada correta a grafia que seguir o que se encontra previsto no Acordo
Ortográfico de 1990.
4. Material
Os candidatos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta
indelével, azul ou preta, bem como material de consulta nos termos definidos no Aviso de
Abertura de Concurso.
Não é permitido o uso de corretor.
5. Duração
A prova de conhecimentos terá a duração de 60 minutos, não podendo a sua aplicação
ultrapassar este limite de tempo.

