AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MARTIM DE FREITAS

PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS

Critérios de Correção
Procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento de 1 (um) posto de trabalho em regime de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para carreira e categoria de assistente operacional, 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
(Publicado no Diário da República, 2ª Série – Nº112, Aviso nº 10026/2019 de 12 de junho)

A 1.ª parte da prova é composta por 10 questões de escolha múltipla, cada uma valorada com 1 valor,
perfazendo um total de 10 valores.
Assinalar a única resposta correta. – 1 valor;
Assinalar mais do que uma resposta por cada questão – 0 valores;
Não assinalar uma única opção – 0 valores.

A 2.ª parte da prova é composta por 2 questões de desenvolvimento, valoradas em 4 e 6 valores,
respetivamente, perfazendo um total de 10 valores.

Questão 1 – referir 4 dos seguintes exemplos, com a atribuição de 1 valor a cada exemplo.



Tocar nas feridas sangrantes sem luvas;
Soprar, tossir ou espirar em cima da ferida;



Utilizar mercurocromo ou tintura de metiolato;



Fazer compressão direta em locais onde haja suspeita de fraturas ou corpos estranhos encravados
ou junto das articulações;



Utilizar o material (luvas, compressas, etc) em mais do que uma pessoa;



Tentar tratar uma ferida mais grave, extensa ou profunda, com tecidos esmagados ou infetados, ou
que contenha corpos estranhos.

Questão 2 - referir os seguintes aspetos:




Comunicar de modo claro e assertivo – 2 valores;
Gerir os conflitos através da negociação e da mediação – 2 valores;
Encaminhamento, se necessário, dos alunos para o diretor de turma; direção – 2 valores.

