ANO LETIVO 2021/2022

Procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento de 2 (dois) postos 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.
Aviso de Abertura do Procedimento Concursal, de 17 de agosto de 2021
Aviso (extrato) nº 16220/2021, de 27 de agosto de 2021
Oferta BEP: OE 202108/0641

Prova de conhecimentos (dia 20/10, às 15h:30)
Os candidatos devem comparecer às 15:15 horas. Devem ser portadores do Cartão de Cidadão.

Informação - Prova de conhecimentos | 2021
Âmbito
A prova de conhecimentos é individual e assume a forma escrita. Deve ser usada a língua portuguesa para
as respostas. A prova é efetuada no próprio enunciado.
Os temas da Prova de Conhecimentos são a organização e funcionamento escolar, a gestão de conflitos,
a relação pedagógica, a higiene e segurança no trabalho e o atendimento.
Bibliografia
Constitui bibliografia necessária à preparação do(a) candidato(a) à Prova de Conhecimentos (disponível
no site do AEPB):
•

Decreto-Lei n.º 184/2004, de 29 de julho

•

Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro

•

Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de junho

•

Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro

•

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho

•

Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro

•

Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro

•

Portaria 125-A/2019, de 30 de abril

•

Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro

•

Projeto Educativo

•

Regulamento Interno
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Caraterização da Prova
A prova é constituída por questões de escolha múltipla, de acordo com o quadro seguinte:
Tipologia dos itens

Número de itens

Cotação por item (em pontos)

Escolha múltipla

20

1

Versões
Existem duas versões da prova.

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. Em caso de engano, deverá riscar.

Duração
A prova tem a duração de 45 minutos.
Após a hora de início do tempo regulamentar da prova, não é permitida a entrada ou saída dos(as)
candidatos(as).

Paços de Brandão, 20 de outubro de 2021
A Presidente do Júri da Prova

Assinado por : AIDA MARIA MATOS DE RESENDE
BIANCHI
Num. de Identificação: BI076884163
Data: 2021.10.20 22:09:43+01'00'
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