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Prova Escrita de Conhecimentos 

3.º método de seleção 

 

 

A prova escrita de conhecimentos, 3.º método de seleção do procedimento concursal 

identificado em epígrafe, realiza-se no dia 23 de outubro de 2021, sábado, e decorrerá nas 

instalações da Divisão de Redação da Assembleia da República, sitas no Palácio de São Bento, 

Praça da Constituição de 1976, 1249-068 Lisboa. 

 

 

Calendarização 

Não sendo possível, por razões de segurança e saúde, a realização da prova por todos os 

candidatos à mesma hora, foram constituídos dois grupos, por ordem alfabética: 

 

GRUPO A 

CANDIDATO(A) Hora 

ANA CATARINA DOMINGUES PEREIRA SANTOS 9h30 

ANA LUÍSA PÊGO REIS 9h30 

ANA RITA VARGAS VALADAS PEREIRA 9h30 

ANA RITA VEIGA CUSTÓDIO LEÃO 9h30 

BÁRBARA CORREIA DE BRITO 9h30 

CATARINA NEVES FERRÃO SOUSA MAGALHÃES 9h30 

CLÁUDIA SOFIA ABREU ANTUNES 9h30 

DINIS ANSELMO LAPA E PIRES 9h30 
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GRUPO B 

CANDIDATO(A) Hora 

DORA SÍLVIA SARDINHA MARTINEZ PINTO 14h00 

INÊS SANTOS DE JESUS FERNANDES 14h00 

LAURA MARIA GUERRA MATEUS FONSECA 14h00 

MANUEL DE CASTRO HENRIQUES BOTELHEIRO MORENO 14h00 

MARIA INÊS SEQUEIRA TEIXEIRA DE QUEIROZ 14h00 

NOÉMIA MARIA MOTA BAIÃO BERNARDO 14h00 

NUNO JOÃO GONÇALVES DE JESUS 14h00 

SUSANA RAQUEL ANTUNES FERREIRA 14h00 

 

Os candidatos devem comparecer na receção lateral do Palácio de São Bento 15 (quinze) 

minutos antes da hora agendada na calendarização e devem ser portadores de documento de 

identificação oficial válido, com fotografia, exibindo-o ao júri no momento da chamada para 

entrada nas instalações. 

 

 

Estrutura 

Tal como consta do aviso de abertura do procedimento concursal, esta prova visa avaliar os 

conhecimentos académicos e profissionais, bem como as competências técnicas dos candidatos 

necessárias ao exercício das funções, considerando os parâmetros previstos nas alíneas do n.º 4 

do artigo 4.º do RPCICP, consistindo num teste escrito, apenas com consulta de legislação não 

anotada e/ou comentada.  

 

A prova terá a duração de 120 (cento e vinte) minutos, sem tolerância, e incide sobre conteúdos 

de natureza genérica e sobre conteúdos diretamente relacionados com as especificidades e 

exigências da carreira, área e função a exercer. 
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Para a realização da prova escrita de conhecimentos cada candidato terá à sua disposição um 

computador devidamente preparado para o efeito, um teclado, um rato, auscultadores e uma 

pedaleira1. 

 

A prova escrita de conhecimentos consta de:  

- 5 (cinco) perguntas de escolha múltipla, sobre as competências e o funcionamento da 

Assembleia da República (vd. ponto I do anexo do aviso de abertura do procedimento concursal), 

com 4 (quatro) opções de resposta cada, das quais apenas 1 (uma) é a correta. Cada resposta 

certa é pontuada com 0,6 (zero vírgula seis) valores e são descontados 0,1 (zero vírgula um) 

valores por cada resposta incorreta, sendo que a ausência de resposta equivale a 0 (zero) 

valores;  

- 1 (um) grupo de exercícios práticos, com a pontuação de 12 (doze) valores. Este grupo é 

constituído por: 

a) 1 (um) exercício de transcrição de registo oral para registo escrito, com recurso a 

pedaleira e auscultadores – 6 (seis) valores; 

b) 1 (um) exercício de revisão textual e normalização linguística e tipográfica – 6 (seis) 

valores. 

- 1 (um) texto expositivo com a cotação de 5 (cinco) valores.  

 

 

Informações gerais 

 

- É obrigatória a utilização de máscara durante a permanência nas instalações da Assembleia da 

República. 

 

 
1 As pedaleiras servem para ter acesso à gravação, utilizando o lado direito para avançar na audição e o esquerdo 
para recuar e assim poder ouvir novamente uma ou mais palavras do orador, mantendo as mãos livres para 
simultaneamente usar o teclado. 
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- À entrada do edifício será efetuada a medição individual de temperatura, sendo igualmente 

assegurada a higienização das mãos. 

 

- Apenas serão permitidas entradas atrasadas até ao máximo de 15 (quinze) minutos após a hora 

de início da prova (Grupo A: 9h30; Grupo B: 14h00). As entradas atrasadas não determinam, no 

entanto, qualquer acréscimo à hora fixada para o fim da prova.  

 

- Não são permitidas saídas da sala durante a realização da prova. Em caso de conclusão 

antecipada da prova ou de desistência, os candidatos deverão levantar a mão dando a indicação 

ao vigilante de que terminaram a mesma; de seguida, o vigilante irá confirmar se a prova ficou 

submetida/gravada. Os candidatos só poderão abandonar a sala decorridos 30 (trinta) minutos 

após o seu início.  

 

- Concluída a prova escrita de conhecimentos, os candidatos serão encaminhados para um 

espaço no interior do edifício, onde deverão aguardar pela realização da chamada para o 

método de seleção seguinte. O acesso ao exterior do edifício será possível a título excecional, a 

pedido do(s) candidato(s), devendo ser acompanhado(s) por um elemento do júri ou de 

vigilância interna. É expressamente proibida a circulação de candidatos no interior do Palácio 

de São Bento sem o devido acompanhamento de um elemento do júri ou de vigilância interna.  

 

- Os candidatos não poderão assinar ou de qualquer forma identificar a prova, a qual é feita e 

corrigida sob anonimato, sendo atribuído a cada prova um código de identificação que substitui 

o nome do candidato até que o júri complete a respetiva avaliação. A assinatura ou 

identificação da prova determina a respetiva anulação. 

 

- Não é permitida a utilização de telemóveis ou de qualquer outro dispositivo eletrónico dos 

candidatos, devendo os mesmos estar desligados durante a prova. 

 

- Tratando-se de uma prova individual é expressamente proibido o diálogo ou qualquer 

interação entre os candidatos durante o período de realização da mesma.  
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- Os candidatos devem trazer material individual para a realização da prova, nomeadamente: 

caneta ou lápis e legislação, não anotada e/ou comentada, sendo expressamente proibida a 

partilha de material entre candidatos. 

 

- Além do enunciado com as indicações sobre a prova, serão disponibilizadas folhas de rascunho. 

 

- As salas serão sujeitas a desinfeção antes do início da prova de cada grupo. Também os 

equipamentos colocados à disposição dos candidatos durante a prova (computador, rato, 

teclado, pedaleira e auscultadores) serão devidamente higienizados para cada um dos seus 

utilizadores.  

 

- A prova de conhecimentos informáticos (4.º método de seleção) realiza-se após a prova escrita 

de conhecimentos (3.º método de seleção), conforme consta da respetiva convocatória. Está 

prevista uma pausa de 20 (vinte) minutos entre a conclusão da prova escrita de conhecimentos 

e o início da prova de conhecimentos informáticos. 

 

 

Assembleia da República, 29 de setembro de 2021. 
 

 
 

A Presidente do Júri, 

 
(Marlene Viegas Freire) 

 


