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Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de três postos de 

trabalho em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado para 

carreira e categoria de assistente operacional 

Prova de Conhecimentos (dia 03/09, às 10h00) 

Os candidatos devem comparecer às 9h30 

 

Informação - Prova 

 

Categoria  

Assistente Operacional  

  

 ÂMBITO  

 

A prova de conhecimentos é individual e assume a forma escrita. Deve ser usada a língua 

portuguesa para as respostas. É efetuada em suporte de papel fornecido pela escola.   

Os temas da prova de conhecimentos são de contexto educativo local, conteúdo funcional da 

carreira, atendimento ao público, acompanhamento de crianças e jovens, higiene e segurança no 

trabalho.   

 

BIBLIOGRAFIA  

 

Constitui bibliografia necessária à preparação do(a) candidato(a) à prova de conhecimentos 

(disponível no site do AEP):  

 Projeto Educativo do Agrupamento;  

 Regulamento Interno do Agrupamento; 

 Lei n.º 66 -B/2007, de 28 de dezembro - Sistema integrado de gestão e avaliação do 

desempenho na Administração Pública. 

  

  

https://www.aepombal.edu.pt/sem-categoria/contratacao-3-tres-assistente-operacional-tempo-indeterminado-novo/
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CARACTERIZAÇÃO DA PROVA  

 

A prova é constituída por questões de desenvolvimento, de pergunta direta, de escolha múltipla e 

de verdadeiro ou falso. 

 

A tipologia dos itens, o seu número e a cotação por item apresentam-se no quadro seguinte:  

Quadro 1 – Tipologia, número de itens e cotação  

Tipologia de itens  Número  

itens  

de  Cotação por item (em 
pontos)  

ITENS DE  

SELEÇÃO  

 Verdadeiro  ou  

Falso  

14  5  

Escolha múltipla e 

múltiplas  

escolhas  

10   5  

ITENS DE  

CONSTRUÇÃO  

Pergunta direta  5 
 

10  

Pergunta  de 
desenvolvimento  

4   10  

  

VERSÕES  

 

Só existe uma versão 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.  

Prova com consulta.  
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DURAÇÃO  

 

A prova tem a duração de 60 minutos.   

Após a hora de início do tempo regulamentar da prova, não é permitida a entrada ou saída dos(as) 

candidatos(as).   

 

Pombal, 26 de agosto de 2019  

O Júri da Prova  
 

 


