PROCEDIMENTO CONCURSAL
DE RECRUTAMENTO DE ASSISTENTES OPERACIONAIS
___________________________________________________
PROVA DE CONHECIMENTOS

INFORMAÇÃO - PROVA

Caracterização da prova de conhecimentos
- A prova tem a duração de 60 minutos.
- A prova é cotada para 200 pontos.
- A prova de conhecimentos é constituída por duas partes:
- Parte I – Onde são avaliados conhecimentos académicos, nomeadamente o adequado
conhecimento da língua portuguesa, com um peso entre 70 e 80 pontos;
- Parte II – Onde são avaliados conhecimentos profissionais, nomeadamente conteúdos de
natureza genérica e ou específica diretamente relacionados com as exigências da função,
com um peso entre 120 e 130 pontos.
- A prova de conhecimentos inclui itens de seleção (escolha múltipla, ordenação e/ou
associação, classificação falso/verdadeiro,…) itens de construção (respostas curta e médias,
incluindo e respostas de opinião).
- As respostas são registadas no próprio enunciado da prova de conhecimentos.
Material autorizado
- Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou
preta indelével.
- Não é permitido o uso de corretor.
- Não é permitido o uso de lápis (as respostas a lápis são consideradas nulas)
Bibliografia necessária:
- Lei n.º35/2014, de 20 de junho; Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro;
- Projeto Educativo da Escola e Regulamento Interno da Escola (documentos disponíveis em
http://agrupamento-tabuaco.com).

Critérios gerais de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos
critérios específicos apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com
zero pontos.

- Itens de seleção
Nas respostas aos itens de seleção é atribuída a cotação total às respostas corretas, não
havendo lugar a classificações intermédias.
Nos itens de selecção / escolha múltipla e verdadeiro/falso, a cotação do item só é atribuída
às respostas que apresentem de forma inequívoca a opção correta. Todas as outras
respostas são classificadas com zero pontos.

- Itens de construção
Resposta curta
Nos itens de ordenação só é atribuída cotação se estiver integralmente correta.
Nos itens de resposta curta, são atribuídas pontuações às respostas, total ou parcialmente
corretas, de acordo com os critérios específicos.
Resposta média / opinião
A cotação dos itens de resposta média / opinião é distribuída pelos parâmetros seguintes:
conteúdo, estruturação do discurso e correção linguística.
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