AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MARTIM DE FREITAS

INFORMAÇÃO-PROVA DE CONHECIMENTOS

2019

Procedimento concursal – Assistente Operacional

Na sequência do procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de um
posto de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado para a carreira e categoria de Assistente Operacional, Aviso nº 10026/2019DR nº112, 2ª Série de 12-06-2019, tendo em vista assegurar necessidades permanentes, e
constituição de reserva de recrutamento interna para o mesmo posto de trabalho, em regime
de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo, tendo em vista assegurar
necessidades transitórias, encontra-se prevista no ponto 13.1 como método de seleção
obrigatória uma Prova de Conhecimentos.
A Prova de Conhecimentos visa avaliar os conhecimentos académicos e, ou profissionais e
as competências técnicas dos candidatos, necessários ao exercício da função.
O presente documento pretende divulgar os principais aspetos relativos à Prova:

1. Temas de Avaliação;
2. Caracterização da Prova;
3. Bibliografia;
4. Material;
5. Duração;
6. Data da prova.

1. Temas de Avaliação

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas;
Funções dos Assistentes Operacionais;
Primeiros Socorros;
Segurança de pessoas e bens;
Gestão de conflitos e relacionamento interpessoal;
Estrutura Orgânica e Normas de Funcionamento do Agrupamento de Escolas de
Martim de Freitas.
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2. Caracterização da prova

A prova apresenta 12 itens.
A prova inclui itens da tipologia descrita no quadro seguinte:
Tipologia de itens

Número de itens

Itens de seleção:
•

Cotação
(em pontos)

10

10

2

10

Escolha múltipla

Itens de construção:
•

Resposta extensa

3. Bibliografia
Lei nº 35/2014 de 20 de junho na redação atual;
Manual de Utilização, Manutenção e Segurança;
Manual de Primeiros Socorros;
Regulamento Interno do Agrupamento.

4. Material
Os candidatos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica
de tinta indelével, azul ou preta.
Não é permitido o uso de corretor.
Não é permitida a utilização de quaisquer ferramentas de natureza eletrónica, como
telemóvel, computador portátil e outras.
Durante a realização da Prova de Conhecimento apenas é permitida a consulta da
legislação e dos documentos indicados na bibliografia, não anotados.

5. Duração
A prova tem a duração de 60 minutos.

6. Data da prova
Dia 9 de novembro de 2019.
.
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