Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo

Convocatória para a realização do método de seleção - Prova de Conhecimentos - do
Procedimento Concursal Comum de recrutamento para prenchimento de um posto de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para carreira e categoria de
assistente operacional.

1- Nos termos do disposto no artigo 24º, da Portaria 125A /2019 de 30 de abril, ficam notificados
os candidatos admitidos ao procedimento concursal comum de recrutamento para prenchimento
de um posto de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para carreira e categoria
de assistente operacional, aberto pelo aviso nº Aviso de abertura nº 10690 publicado em Diário da
República, 2ª série, 28 de junho de 2019, de que o método de seleção Prova de Conhecimentos se
realizará no dia 9 de setembro de 2019, 2ª feira, no Agrupamento de Escolas de Viana do
Alentejo, Edifício Sede, Sala 10 (sito na Estrada da Quinta de Santa Maria, 7090-299, Viana do
Alentejo.)

2- A Prova de Conhecimentos terá a duração de 90 minutos sem tolerância, iniciando às 9h30 e
terminando às 11h.
Os candidatos deverão apresentar-se no local indicado, 30 minutos antes da realização da prova,
fazendo-se acompanhar do documento de identificação válido. A não apresentação do referido
documento de identificação determinará a não admissão do candidato àquele método de seleção,
por não comprovação da sua identidade.

3- Na Prova de Conhecimentos apenas é permitida a consulta da legislação e bibliografia a que
alude o referido Aviso de Abertura do procedimento concursal.
A prova só poderá ser realizada a caneta de tinta azul ou preta, estando interdita a utilização de
tinta corretora.
Durante a prova não é permitido o uso de dispositivos eletrónicos, nomeadamente telemóvel,
tablet e computador.
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4- A lista dos candidatos admitidos ao referido método de seleção encontra-se afixada para
consulta no agrupamento e na página eletrónica do mesmo.

A Presidente do Júri,
Maria Gabriela Inglês

