
Procedimentos

O presente documento destina-se a todos os participantes convocados para a Prova de Conhecimentos.

A prova irá decorrer no dia 18 de Maio de 2021, das 10h00 às 10h55 , no centro de formação da Rumos,

situado na Rua Dr. Eduardo Neves, nº3, Lisboa (em frente à estação de Entrecampos).

Sem prejuízo das demais regras de segurança impostas pela DGS no âmbito do atual período de pandemia, no

dia da prova, todos os candidatos deverão ter presentes e cumprir as seguintes regras (o não cumprimento das

mesmas inviabilizará a realização da prova pelo respetivo candidato):

- Comparecer nas instalações da Rumos, com cerca de 10 minutos de antecedência da hora de início da prova;

- Fazer-se acompanhar do respetivo documento de identificação civil, válido (ex.: Bilhete de Identidade; Cartão

de Cidadão; Passaporte);

- São apenas permitidas entradas na sala da prova até às 10h15. Não obstante, a prova terminará

impreterivelmente às 10h55;

- Permanecer sempre com a máscara de segurança colocada no rosto, enquanto permanecer no interior das

instalações da Rumos;

- No decorrer da prova, os telemóveis devem permanecer impreterivelmente desligados e guardados. É

expressamente proibida a utilização de qualquer equipamentos eletrónicos durante o período da prova, com

exceção do computador que será facultado pela Rumos;

- A prova é individual e confidencial, sendo expressamente proibida qualquer comunicação entre os candidatos

durante a realização da mesma;

- Na respetiva mesa da prova, para além do computador e respetivos periféricos (rato, monitor), deverá existir

apenas uma caneta e folha de rascunho a disponibilizar pela Rumos. Os candidatos poderão, fazer-se

acompanhar de uma garrafa de água, para consumo próprio durante o período da prova. Todos os demais

pertences pessoais dos candidatos devem estar devidamente guardados;

- Durante a prova, nenhum candidato poderá ausentar-se da sala, exceto se for para ir ao WC. Para tal, deverá

solicitar autorização ao vigilante da sala da prova, procurando no entanto causar a menor perturbação possível

aos demais candidatos. Não é permitido fazer-se acompanhar de qualquer objeto durante a sua ausência ao

WC, sendo que o tempo despendido nesta ausência não acresce ao tempo destinado à realização da prova;

- Qualquer candidato poderá abandonar da sala após a conclusão da respetiva prova ou desistência. A saída da

sala é apenas permitida a partir das 10h30, de forma ordeira e com o menor ruído possível;

- Sempre que os candidatos necessitem de declaração de presença, deverão solicitar a mesma na receção do

edifício, após o término da prova.
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