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- Entrevista de avaliação e prova oral de conhecimentos –  

2.º Método de Seleção 

 

AVISO 

Recurso a meios eletrónicos (videochamada) 

 

Face ao contexto pandémico atual e devido às restrições/medidas de controlo de entrada e 

permanência em território de Portugal continental (designadamente, realização de testes à Covid19 e 

cumprimento de períodos de isolamento profilático), o Júri do procedimento concursal em referência 

deliberou, a titulo estritamente excecional, que os candidatos residentes no estrangeiro ou nos 

arquipélagos da Madeira ou Açores podem, querendo, mediante prévio requerimento, assente em 

factos devidamente fundamentados e comprovados, realizar as respetivas entrevistas de avaliação, 

que incluem prova oral de conhecimentos, abreviadamente designadas por “Entrevista” (2.º e 

último método de seleção) com recurso a meios eletrónicos (videochamada). 

O mencionado requerimento deverá ser apresentado pelo/a candidato/a interessado/a ao Júri, por 

correio eletrónico (PC-CNPMA-01-2021@ar.parlamento.pt), com uma antecedência nunca inferior a 

3 (três) dias úteis face à data para a qual o/a mesmo/a já se encontra notificado/a (cfr. notificação 

enviada em 7 de abril de 2021). 

Em caso de deferimento, o Júri enviará ao/à candidato/a requerente a indicação da 

plataforma/ferramenta eletrónica que será utilizada para a realização da Entrevista, assim como o 

correspondente convite de acesso eletrónico. 

A realização da Entrevista, deve, neste caso, sob pena de anulação, observar impreterivelmente as 

seguintes regras: 

 

1. O/A candidato/a deve dispor de uma ligação estável à internet, de um computador com 

câmara e microfone, pelo qual acederá e realizará a Entrevista (visualizando a sua própria 

imagem e a dos elementos do Júri). Este equipamento deve ter capacidade para efetuar 

sessões através da plataforma Skype; 

2. Depois de estabelecida a ligação, mas antes de iniciada a Entrevista, o/a candidato/a deverá 

sentar-se confortavelmente, de frente para o ecrã do computador, a uma distância de cerca 

de 2 metros do mesmo. É essencial garantir que o computador é apenas utilizado, no decorrer 

da Entrevista, como um meio de captação de imagem do/ candidato/a e do espaço 

circundante, bem como um meio de comunicação entre este/a e o Júri, encontrando-se 

expressamente vedada a sua utilização para qualquer outro fim; 

3. Sobre a mesa do/a candidato/a deverá estar apenas o computador pelo qual acederá e 

realizará a Entrevista;  
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4. A fim de preservar a privacidade do/a candidato/a os objetos pessoais devem ser removidos 

do campo de visão da câmara; 

5. Será responsabilidade do/a candidato/a garantir que não entra ninguém no ambiente de 

trabalho, o qual deverá ser o mais silencioso possível durante toda a Entrevista; 

6. Durante o período da Entrevista, o/a candidato/a deverá encontrar-se sozinho/a numa sala, 

não podendo comunicar com qualquer pessoa estranha ao concurso; 

7. Não é permitido o uso de auscultadores; 

8. É estritamente proibida qualquer gravação da Entrevista; 

9. O/A candidato/a deve ser portador do respetivo documento de identificação válido (Bilhete 

de Identidade / Cartão de Cidadão / Passaporte / Título de Residência), o qual exibirá ao júri 

no início da prova; 

10. Não será autorizada a utilização de telemóvel ou de quaisquer outros equipamentos 

informáticos, designadamente tablets e computadores, com exceção dos que se revelam 

estritamente necessários para garantir a captação de imagens e sons nos termos nas presentes 

regras. Todos os demais equipamentos eletrónicos que porventura o/a candidato/a disponha 

devem ser mantidos desligados durante toda a Entrevista; 

11. Apenas serão permitidas entradas atrasadas até ao máximo de 5 minutos após a hora de início 

da Entrevista;  

12. Não são permitidas saídas da sala eletrónica durante a realização da Entrevista. 

     

Lisboa, 7 de abril de 2021 

 

O presidente do júri, 

 

(Ricardo Saúde Fernandes) 


