Regulamento de prova escrita do concurso de recrutamento
1.

Preparação às vésperas da prova
A) O mapa da disposição dos assentos deve ser afixado, com antecedência de quinze
minutos ao início da prova, em lugar visível à entrada do local da prova. O local da
prova deve estar aberto pontualmente aos participantes da prova;
B) O participante da prova deve mostrar ao fiscal da prova o seu bilhete de identidade
válido, antes de entrar no local da prova. Este bilhete de identidade (documento
original) deve ser colocado em cima da mesa de prova, na parte superior à esquerda,
para inspecção do fiscal da prova;
C) Não é permitido entrar no local da prova, para participação na prova escrita, após
trinta minutos do respectivo início, e o nome do respectivo participante tem de ser
eliminado na lista de nome dos participantes desta prova.

2.

Entrada no local de prova
A) O participante da prova só pode entrar no local da prova após a autorização do fiscal
da prova, tendo que obedecer às instruções deste fiscal, sentando-se no lugar
indicado;
B) O participante na prova tem que desligar, antes de entrar no local da prova todos
aparelhos de comunicação e aparelhos que possam produzir som de alarme (como
por exemplo, telemóvel, aparelho de recados - BP pager, etc.);
C) Excepto disposição em contrário do presente regulamento, os objectos autorizados
para serem colocados em cima da mesa de prova são apenas os artigos de escritório.
Os objectos pessoais (como por exemplo, livros, cadernos ou blocos de notas,
bolsa/carteira de senhora, bolsa de ombro e mochila, etc.) têm de ser colocados por
baixo de cadeira;
D) É proibido fumar e comer no local de prova.

3.

Durante prova
A) O participante na prova escrita deve ter cuidado com as orientações escritas na parte
do início das folhas de prova, bem como as orientações indicadas para resposta das
questões, dando atenção às instruções anunciadas pelo fiscal da prova;
B) O participante na prova escrita deve ter cuidado com o número das folhas de prova,
verificando se existe ou não a falta de folhas. Se tiver dúvidas, deverá comunicar
imediatamente ao vigilante de prova;
C) A prova deve ser respondida com caneta de tinta azul ou preta, excepto disposição
em contrário do presente regulamento;
D) Se tiver dúvidas, deverá, em primeiro lugar, “levantar a mão” para chamar a atenção
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do vigilante de prova, e lhe dirá tudo sobre as dúvidas após obtenção do
consentimento deste vigilante;
E) Não é permitido fazer perguntas após decorridos trinta minutos do início da prova;
F) O participante na prova não pode deixar o local da prova dentro dos primeiros quinze
minutos após o início desta prova, e dentro dos últimos quinze minutos antes de
conclusão desta prova, excepto adoecimento repentino ou outros casos de
emergência;
G) Se quiser deixar o local de prova com antecedência, deverá, em primeiro lugar,
“levantar a mão” para chamar a atenção do fiscal da prova, e sairá após obtenção do
consentimento deste.
4.

Devolução do caderno da prova e das folhas de resposta
Se quiser devolver o caderno da prova escrita e as folhas de resposta com antecedência,
deverá, em primeiro lugar, “levantar a mão” para chamar a atenção do fiscal da prova,
devolvendo-lhe estes papéis após obtenção do consentimento deste, e, depois, sairá
imediatamente do local de prova.

5.

Eliminação do nome de participante da prova
A) Estar ausente à prova;
B) Não mostrar o bilhete de identidade válido;
C) Chegar ao local da prova após decorridos trinta minutos do início da prova;
D) Apenas pode indicar dados pessoais na capa do enunciado, no local a eles destinado,
não podendo pôr qualquer outra indicação tal como nome, n.o do BIRP, n.o do
candidato, assinatura ou outros dados que o identifiquem em nenhum outro local do
enunciado.
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