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Procedimento concursal comum, para o preenchimento de 1 posto de trabalho da carreira de Assistente 

Técnico, aberto pelo Aviso (extrato) n.º 8024/2021

 

PROVA DE CONHECIMENTOS INSTRUÇÕES

a) Os candidatos deverão comparecer às 

da chamada nominal; 

b) O candidato que, por algum motivo, chegue atrasado, só é admitido a entrar n

após o início da prova, não sendo concedido qualquer tolerância ou compensação findo o tempo

regulamentar; 

c) Os candidatos deverão ser portadores de Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade ou outro 

documento de identificação válido, com

d) A prova terá a duração de 90 minutos, sem tolerância, com início às

e) A prova de conhecimentos será realizada com

f) Apenas deverá ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou

g) A prova é constituída por 40 perguntas, de resposta múltipla, entre quatro hipóteses de resposta, das 

quais só uma está correta; 

h) A resposta que apresente, de forma inequívoca, 

de resposta ou a resposta em que seja assinalada mais do que uma opção é valorada em zero valores;

i) A prova de conhecimentos, incidirá sobre temas previstos no Aviso Integral (publicado na página 

eletrónica da Escola Profissional de Des

(extrato) n.º 8024/2021 - Diário da República, de 

 

Grândola, 30 de junho de 2021  

 

O Presidente do Júri 
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Procedimento concursal comum, para o preenchimento de 1 posto de trabalho da carreira de Assistente 

berto pelo Aviso (extrato) n.º 8024/2021, publicado no Diário da República, em 30

PROVA DE CONHECIMENTOS INSTRUÇÕES 

Os candidatos deverão comparecer às 15:00h no local para onde estão convocados, para a realização 

O candidato que, por algum motivo, chegue atrasado, só é admitido a entrar n

após o início da prova, não sendo concedido qualquer tolerância ou compensação findo o tempo

Os candidatos deverão ser portadores de Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade ou outro 

documento de identificação válido, com fotografia, sob pena de não poderem realizar a

0 minutos, sem tolerância, com início às 15:30h; 

conhecimentos será realizada com consulta; 

Apenas deverá ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta; 

A prova é constituída por 40 perguntas, de resposta múltipla, entre quatro hipóteses de resposta, das 

A resposta que apresente, de forma inequívoca, a opção correta é valorada com 0.5

de resposta ou a resposta em que seja assinalada mais do que uma opção é valorada em zero valores;

A prova de conhecimentos, incidirá sobre temas previstos no Aviso Integral (publicado na página 

Profissional de Desenvolvimento Rural de Grândola) correspondente ao Aviso 

Diário da República, de 30 de abril de 2020. 

 

SENVOLVIMENTO RURAL DE GRÂNDOLA 

Procedimento concursal comum, para o preenchimento de 1 posto de trabalho da carreira de Assistente 

República, em 30 de abril. 

no local para onde estão convocados, para a realização 

O candidato que, por algum motivo, chegue atrasado, só é admitido a entrar na sala até 15 minutos 

após o início da prova, não sendo concedido qualquer tolerância ou compensação findo o tempo 

Os candidatos deverão ser portadores de Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade ou outro 

fotografia, sob pena de não poderem realizar a prova; 

A prova é constituída por 40 perguntas, de resposta múltipla, entre quatro hipóteses de resposta, das 

a opção correta é valorada com 0.5 valores; a ausência 

de resposta ou a resposta em que seja assinalada mais do que uma opção é valorada em zero valores; 

A prova de conhecimentos, incidirá sobre temas previstos no Aviso Integral (publicado na página 

) correspondente ao Aviso 
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