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A Entrevista de Avaliação e Prova Oral de Conhecimentos, doravante abreviadamente designada 

por “Entrevista”, realiza-se no período de 26 de abril a 3 de maio de 20211, nas instalações da 

Assembleia da República, sitas na Av. D. Carlos I n.º 128-132 – piso galeria, em Lisboa. 

Tal como previsto no aviso de abertura deste procedimento concursal, esta Entrevista visa obter, 

nos termos previstos nos artigos 4.º e 6.º do RPCICP2, através do contacto interpessoal, 

informações sobre perfis e aptidões profissionais diretamente relacionados com as 

competências consideradas essenciais para o exercício das funções a exercer e respetivas 

especificidades; bem como avaliar os conhecimentos académicos, profissionais e ainda as 

competências técnicas dos candidatos necessárias ao desempenho do conteúdo funcional do 

posto de trabalho em questão. Este método de seleção incide sobre conteúdos de natureza 

genérica e sobre conteúdos diretamente relacionados com as especificidades e exigências da 

carreira, área e função a exercer, considerando- -se os seguintes parâmetros de avaliação: a) 

Grau de conhecimentos técnicos demonstrados na Área Jurídica (designadamente Direito da 

Saúde), assim como conhecimentos relativos às atribuições e intervenção do CNPMA nos 

âmbitos de regulação, fiscalização e inspeção; b) Compreensão das questões colocadas pelo júri; 

c) Qualidade das respostas e da exposição do raciocínio. O presente método de seleção terá 

uma duração de 30 minutos para cada candidato. 

 

Todos os candidatos devem ainda ter presente que: 

- É obrigatória a utilização de máscara, durante todo o tempo em que permaneçam nas 

instalações da Assembleia da República; 

- À entrada das instalações será efetuada a medição individual de temperatura, sendo 

igualmente assegurada a higienização das mãos; 

- No cumprimento do agendamento individualizado de cada entrevista, os candidatos devem 

comparecer nas instalações com uma antecedência não superior a 10 minutos relativamente à 

hora de início da respetiva entrevista, mantendo sempre o devido distanciamento social; 

- A permanência dos candidatos nas instalações da Assembleia da República deve limitar-se ao 

estritamente necessário para a realização do presente método de seleção, devendo 

salvaguardar o tempo necessário para a respetiva credenciação na Portaria nos termos previstos 

                                                           
1 Cada candidato está convocado para uma data e hora concreta. 
2 Regulamento do Procedimento Concursal para Ingresso nas Carreiras Parlamentares, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 9, de 14 de janeiro de 2019. 
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no ponto anterior (período não superior a 10 minutos) e abandonar as referidas instalações logo 

que terminada a respetiva entrevista;  

- Devem ser portadores de documento de identificação válido (Bilhete de Identidade / Cartão 

de Cidadão / Passaporte / Título de Residência), exibindo-o ao júri no momento da chamada 

para entrada na sala da Entrevista; 

- Durante a Entrevista não podem comunicar entre si ou com qualquer pessoa estranha ao 

concurso. 

- Não será autorizada a utilização de telemóvel ou de quaisquer outros equipamentos 

informáticos, designadamente tablets e computadores. Os telemóveis e outros dispositivos 

eletrónicos devem ser mantidos desligados durante toda a Entrevista e colocados no tampo da 

mesa que o candidato utilizará; 

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

da Entrevista; 

- Não são permitidas saídas da sala durante a realização da Entrevista.  

 

Lisboa, 6 de abril de 2021 

 

O presidente do júri, 

 

(Ricardo Saúde Fernandes) 


