
   
 

PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO PARA RECRUTAMENTO DE 

5 ASSISTENTES TÉCNICOS PARA A 

DIREÇÃO REGIONAL DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES DO ALENTEJO (ÉVORA) E NÚCLEO 

DISTRITAL DE PORTALEGRE 

 

Aviso n.º 1993/2022, publicado na 2.ª série do DR n.º 20/2022, de 28 de janeiro 
 

LISTA DE CANDIDATOS ADMITIDOS À PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS 

 

A realizar no dia 21/03/2022 pelas 11:00H 

 

Nas instalações do Centro de Exames do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. 

Avenida Túlio Espanca (Junto ao Terminal Rodoviário), 7005-840 ÉVORA 

 

Identificação Admissão/Exclusão 

Método de Seleção 
Prova escrita de 
conhecimentos 

(PEC)  

Carla Alexandra da Silva Ferreira  Admitido/a PEC  a) 

Diana Sofia Marques Engrácio Admitido/a PEC 

Elisabete Vivas Cesteiro Admitido/a PEC 

Francisco José Militão Nunes Admitido/a PEC 

a) Opção pelo método de seleção indicada pela candidata no ponto 6 do formulário de candidatura. 

 

São obrigatoriamente submetidos(as) ao método de seleção, Prova Escrita de Conhecimentos, os(as) 

candidatos(as) que não comprovaram exercer atualmente funções com identidade de conteúdo 

funcional idêntico ao do posto de trabalho ora a concurso, assim como aqueles(as) que declararam 

expressamente, no formulário de candidatura, a opção pela prova escrita de conhecimentos. 

Nos termos do ponto 11 do aviso de abertura do procedimento concursal publicado na oferta BEP com 

o código OE202201/0722, a prova escrita de conhecimentos assume forma escrita e individual, será 

realizada de forma ininterrupta e aplicada simultaneamente a todos os concorrentes, com consulta 

da legislação não anotada referida no ponto 11.4 do aviso de abertura do procedimento. Não será 

permitida a consulta com recursos a meios eletrónicos. 

A prova assume a natureza de teste de escolha múltipla, com 20 questões e 3 respostas para cada 

questão, das quais apenas uma está correta e será valorada com 1 ponto. 

A prova tem carácter eliminatório quando a pontuação obtida pelo(a) candidato(a) seja inferior a 9,5 

valores e será valorada de 0 a 20 valores. 

As temáticas sobre as quais incidirão as questões são as constantes do ponto 11.1 do aviso de 

abertura de concurso publicitado na Bolsa de Emprego Público (BEP). 

 

Todos os candidatos devem ser portadores de máscara facial protetora. 

 

Lisboa, 9 de março de 2022 


