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PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM DE RECRUTAMENTO PARA O PREENCHIMENTO DE UM 
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1. Introdução 

O presente documento tem por objetivo divulgar as características da Prova de 
Conhecimentos que visa avaliar os conhecimentos académicos e/ou profissionais e as 
competências técnicas do candidato, necessários ao exercício de funções de assistente 
operacional (direitos e deveres gerais dos trabalhadores, direito e deveres dos 
alunos, funcionamento geral de uma escola, indisciplina no espaço escolar, 
segurança/vigilância dos alunos). 
 

2. Objeto de avaliação 
A prova tem por referência a bibliografia necessária disponível na página da escola 
(http://portal.esars.pt/joomla/),tal como consta no Aviso de Abertura. 
 

3. Prova de Conhecimentos 
3.1 Características e estrutura 

 
A prova é efetuada sob anonimato, a realizar para todos os/as candidatos(as) no mesmo dia 
e hora, sem admissão de 2ª chamada; 

 
      O/A candidato(a) realiza a prova no enunciado; 
 
      A prova é dividida em 2 partes e cotada para 20 valores, com a seguinte estrutura e 
cotação: 
 
1ª parte  
É constituída por 10 questões de Verdadeiro/Falso 
Cada questão vale 1 valor 
2ª parte  
É constituída por 10 questões de Escolha Múltipla 
Cada questão vale 1 valor 
 
Nota: A cotação só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a opção 
correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 
 

4. Material autorizado 
O (A) candidato(a) realiza a prova no enunciado não sendo autorizadas folhas de rascunho. 
O (a) candidato(a) apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 
indelével azul ou preta, não sendo permitida a utilização de corretor. 
Não é permitida a consulta de quaisquer documentos e/ou legislação. 
 

5. Horário e duração da prova 
A prova tem a duração de 60 minutos. Tem início às 17h. 
O(A) candidato(a) deve permanecer na sala durante esse período. 
A prova é recolhida ao fim dos 60 minutos. 
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