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AVISO  

Procedimento Concursal aberto pelo Aviso (extrato) nº 11275/2021/ OE202106/0486 

 

1 – Nos termos e para os efeitos previstos n.º 2 do artigo 7.º da Portaria 125-A/2019, de 30 de 

abril, foi decidida a utilização faseada dos métodos de seleção do procedimento concursal 

supra identificado, no entanto, a utilização dos métodos de seleção iniciar-se-á pela aplicação, 

num primeiro momento, do primeiro método obrigatório, à totalidade dos candidatos 

admitidos. 

2 - Assim, convoca-se V. Exa, na qualidade de candidato admitido, para realização do método 

de seleção Prova de Conhecimentos. 

3 - A aplicação da Prova de Conhecimentos terá lugar no próximo dia 11 de outubro de 2021, 

pelas 10h30, no auditório da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa — nas instalações do 

Polo Calouste Gulbenkian, Av. Prof. Egas Moniz, Lisboa, 1600-190 Lisboa.  

4 - Os candidatos devem estar presentes com uma antecedência de 20 minutos (às 10h10), 

não sendo admitida a entrada na sala após as 10h45, nem a saída antes de 15 minutos 

decorridos da prova. 

5 - Devem encontrar-se munidos de documento de identificação válido com fotografia e 

caneta azul ou preta.  

6 - A falta de comparência na prova de conhecimentos equivale à exclusão do procedimento 

concursal. 

7- A prova tem a duração de 90 minutos, não sendo permitida a consulta de qualquer 

documentação. Os telemóveis têm que estar desligados durante toda a prova. O 

incumprimento das regras definidas implica a anulação da prova. 

Nota: considerando a atual situação pandémica é obrigatório o uso de máscara.  

Lisboa, 29 de setembro de 2021 

 

A Presidente do Júri, 

 

Márcia Ramos 

 


