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MATRIZ – PROVA CONHECIMENTOS 

 

PROCEDIMENTO CONCURSAL - ASSISTENTE TÉCNICO                                                                 MARÇO DE 2022 

 
 
OE202202/0318 

 

 
Na sequência do procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de um posto 

de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 

para a carreira e categoria de Assistente Técnico, Aviso (extrato) n.º 2955/2022– DR nº30, 2.ª 

Série de 11-02-2022, tendo em vista assegurar necessidades permanentes para o mesmo 

posto de trabalho, encontra-se prevista no ponto 8.1 como método de seleção obrigatório uma 

Prova de Conhecimentos. 

A Prova de Conhecimentos visa avaliar os conhecimentos académicos e, ou, profissionais e as 

competências técnicas dos candidatos, necessários ao exercício da função. 

O presente documento pretende divulgar os principais aspetos relativos à Prova: 

1. Temas de Avaliação; 

2. Caraterização da Prova; 

3. Bibliografia; 

4. Material; 

5. Duração. 

 

1. Temas de Avaliação 

Organização e gestão escolar; 

Avaliação de desempenho; 

Estatuto dos alunos, do pessoal docente e não docente;  

Regime de contrato de trabalho em funções públicas; 

Acidentes em serviço; 

Seguro escolar; 

Áreas relacionadas com o exercício das funções descritas no n.º 6 do presente Aviso e 

documentos estruturantes do Agrupamento. 

 

2. Caraterização da Prova  

A prova está dividida em 3 grupos com um total de 20 itens. 
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A prova inclui itens da tipologia descrita no quadro seguinte: 

Tipologia de itens Número de itens 
Cotação por item 

(em pontos) 

Itens de opção/fundamentação: 

 V/F com fundamentação 

 

6 

 

1 

Itens de seleção: 

 Resposta restrita: escolha 

múltipla 

 

10 

 

0,8 

Itens de construção: 

 Resposta curta 

 Resposta extensa 

 Resposta extensa 

 

1 

1 

2 

 

1 

1 

2 

 

3. Bibliografia  

- Decreto-Lei n.º 503/1999 de 20 de novembro - Aprova o novo regime jurídico dos acidentes em 

serviço e das doenças profissionais no âmbito da Administração Pública; 

- Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro - Código dos Contratos Públicos; 

- Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado na redação pelo Decreto-Lei n.º 137/2012 - 

Aprova o regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos da 

educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário; 

- Decreto-Lei n.º 41/2012, de 21 de fevereiro - Procede à alteração do Estatuto da Carreira dos 

Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário; 

- Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07/01 – Código do Procedimento Administrativo; 

- Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro com as alterações introduzidas na Lei n.º 66-B/2012, de 

31 de dezembro - Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração 

Pública (SIADAP); 

- Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro - Código do Trabalho; 

- Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro - Estatuto do aluno e ética escolar; 

- Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na redação atual - Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas 

(LTFP); 

- Portaria n.º 413/1999 de 8 de junho - Regulamento do Seguro Escolar; 

- Apêndice “Manual de Procedimentos Administrativos” do Regulamento Interno do Agrupamento 

de Escolas Cego do Maio, Link: http://www.cegodomaio.org/wp-

content/uploads/RI/MANUAL%20DE%20PROCEDIMENTOS%20DOS%20SERVI%c3%87OS%2

0ADMINISTRATIVOS%20ESCOLARES%20AECM.pdf 
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4. Material 

Os candidatos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta. Os candidatos têm que trazer a caneta ou esferográfica. Não é permitido 

o uso do corretor. 

Durante a realização da Prova de Conhecimento não é permitida a consulta de qualquer 

documento. 

Não é permitida a utilização de quaisquer ferramentas de natureza eletrónica, como telemóvel, 

PDA, computador portátil, leitores/gravadores digitais de qualquer formato. 

 

5. Duração  

A prova tem a duração máxima de 90 minutos.  

 

 

 

O Presidente do Júri, 
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