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Concurso de gestão uniformizada externo para auxiliar ，1.0 escalão
(concurso 0.0 003-2016-AUX-Ol) - Etapa de avaliação de

competências funcionais

Prova de conhecimentos (prova escrita)

1. Observações gerais

1.1 Etapa de avalia ♀且o de competências funcionais - a prova de

conhecimentos (prova escrita)，tem a dura♀ão de uma hora，terá
lugar na Escola “Hou Kong"，sita na Estrada de Ferreira do

Amaral，n.o 5，Macau，no dia 22 de Outubro de 2017，pelas 10，30
horas e os candidatos admitidos deverão comparecer no local

indicado30 minutos antes da realização da prova de

conhecimentos;
1.2 Os candidatos não poderão entrar na sala da prova，depois das

10，30 horas，sendo os mesmos excluídos automaticamente;
1.3 Os candidatos devem trazer para os locais de realiza ♀ão da

prova:﹒Original do Bilhete de Identidade de Residente Permanente

da RAEM ou do Passaporte da RAEM. 0 candidato que não

apresente 0 documento de identifica ♀ão acima mencionado

não pode prestar a prova e será excluído;﹒MaterÍal de escritório: esferográficas azuis ou pretas. Nos
locais onde se realizará a prova não serão fomecÍdos esses
matenms.

1/5

總"澳門友誼大 ~ta.823 號 Sede :Av. da Amil.ade，n.il1'123、\1;lCilU j各控制間蓮花路 Ddcgação do COTAI: Estrada Flor de U)\us 電話 Tel.: 853-2855 7777 飼址快 bsìte: www.pj.go\i.mo

，l]ìt.Jf敢岫倘式三?人事處佇政.. DPA 總部傳 .l- Sede Fax.: 853- 2用127關玲也分局傳真 α)TAIFõ 的仗"一2州7 前認為電 f!1CE.: naa@pj.go 肌 mo ，\-4 姐，僑日 1作 21117年2月
Pl- ~"dc\" 30 綠葉"緊急行動 4'.，:.:NDI 總部傳. Sede Fax.: 853-21ß5 6侃"。玲也分為傳真 COTAI Fax 肘子2!l87 0333 電 t!I C.E.: piquctc.scde@pj.! ，ov.mo F"rma側，\--tlmp.fe..2017



澳門特別行的區血府

Govemo da Região Administrativa Espeαal de Macau

灣看起
;諱言!
司 il • •• 11

"削"‘J'-'"'" ‘叫‘
司法當察局

I'OLíCIA .IUIlICIÁRIA

2. Disciplina

2.1 Não 已 permitido comer nas salas onde se realiza a prova

(incluindo mascar pastilh的)mas é permitido beber água，com

autorização;

2.2 E proibido conversar，gesticular ou perturbar os outros

candidatos na sala，sob pena de 0 vigilante registar 0 facto para
posterior decisão do júri，Se for cometida qualquer outra fraude

serão excluídos;

2.3 A prova escrita 忌 realizada sem consulta ，não sendo permitida a

consulta de quaisquer livros de referência ou outras informa ♀δes，

sendo também proibido 0 uso de qualquer equipamento

electrónico ，incluindo calculadora;

2.4 Os candidatos que copiarem ou tentarem copiar as respostas dos

outros candidatos ou que facilitarem a outros candidatos a cópia

das suas respostas ou que cometerem expressamente qualquer

outra fraude serão excluídos;

2.5 Se os candidatos não se comportarem de forma correcta ou

intencionalmente violarem as regras durante a prova serão

excluídos.

3. Antes do início da realizaφo da prova

3.1 Sugere-se aos candidatos que se apresentem no local destinado

para a realiz約 ão da prova antecipadamente para consultarem a

localiza ♀ão da sala da prova;
3.2 Os candidatos só podem ter sobre a mesa esferográficas. 0

documento de identifica ♀ão deve ser colocado também na mesa，

em local bem visível，para facilitar a verifica特o pelos vigilantes.

Os candidatos que não apresentem 0 documento de identifica 阱。

não podem prestar a prova e serão excluídos;
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3.3 Para além dos objectos indicados no ponto 3.2，os restantes

objectos pessoais devem ser colocados debaixo da cadeira;

3.4 Recomenda-se fortemente aos candidatos para não levarem 0

telemóvel ou outros equipamentos electr的icos para a sala da

prova. Se os candidatos pretendem levá-los，os mesmos devem

ser colocados no estado de desligado (incluindo a 臼向ão de

préalarme) ou devem antecipadamente retirar a bateria do

telemóvel ou dos equipamentos elect的nicos para garantir que

não emitam nenhuns sinais sonoros.

4. Distribui♀ão dos enunciados
4.1 Depois de serem distribuídos os enunciados ，os candidatos devem

verificar as folhas dos enunciados ，uma vez não，devem informar

imediatamente 0 vigilante;

4.2 Devem prestar aten♀ão à leitura que 0 vigilante irá fazer das

regras ou observa ♀δes da prova escrita;

4.3 Os candidatos devem preencher nos espa♀os destinados da folha

de rosto dos enunciados 0 nome e número do BIR ，de modo

legível，com esferográfica azul ou pre徊，
4.4 Os candidatos não podem abrir ou folhear os enunciados sem ter

recebido instru♀δes para 0 efeito.

5. Durante a realização da prova
5.1 A hora exacta de início e termo da realiz約 ão da prova，será

indicada em local visível e será lembrado aos candidatos 0

tempo que falta，的minutos antes do fim da prova;

Nota: 豆 provável que não haja relógio na sala da prova，os

candidatos devem trazer relógio de pulso para ver as horas e

calcular 0 tempo para a realizaφo da prova;
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5.2 Na realização da prova，será solicitado ao candidato que mostre

o seu telemóvel ou aparelhos de comunic 仰自o elect的ll1COS，caso

estes emitam sinais sonoros e 0 vigilante irá registar 0 facto para

posterior decisão do júri. Se for cometida qualquer outra fraude

serão excluídos;

5.3 0 candidato ，caso necessite de ir ao lavatório durante a prova，

deve levantar a mão e manifestar a sua pretensão ao vigilante e

será acompanhado pelo respectivo trabalhador para 0 efeito，
depois de 0 vigilante ter procedido à devida organiza ♀直O

consoante a sltua♀直0，

5.4 0 candidato qu巳 tenha concluÍdo a sua prova antes do tempo

previsto，só pode levantar a mão e manifestar a pretensão de

deixar a sala da prova no tempo indicado (isto 忌， no período

compreendido entre 15 minutos depois do inÍcio da prova)，e só
pode sair da sala da prova após a recolha dos seus enunciados

pelo vigilante;

5.5 Não é permitido tirar nenhuma página dos enunciados ，sob pena

de 0 candidato ser excluído;
5.6 0 candidato deve parar de responder imediatamente à prova e

colocar esferográficas em cima da mesa no momento em que 0

vigilante anunciar 0 fim do tempo da prova e der ordem para

parar de responder. Se 0 candidato não respeitar a referida

instru♀ão，0 vigilante irá registar as a1tera♀ões ou respostas

assinaladas pelo candidato após a ordem para parar，para
posterior decisão do júri;

5.7 No fim da prova，os vigilantes irão recolher os enunciados de

todos os candidatos. Como 0 respectivo procedimento requer

algum tempo，os candidatos devem aguardar na sala e só podem

sair da sala ap的 as instru怕的 dos vigilantes;
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5.8 Não é permitido levar os enunciados para fora da sala da prova，

sob pena de 0 candidato ser excluído.

6. Orienta ♀ões em caso de mau tempo

6.1 Se 0 sinal n.o8 ou de grau superior for i♀ado antes das 9，00 horas，

serão cancelados todos os exames que terão lugar na parte da

manhã deste dia;

6.2 Se 0 sinal n.o8 ou de grau superior for i♀ado entre as 13，00 horas
e as 14，30 horas，serão cancelados todos os exames ou as

mspec♀δes médicas que terão lugar na pa此 e da tarde deste dia;

6.3 No período em que está hasteado 0 sinal de chuva intensa ou 0

sinal de trovoada，todos os exames realizam regularmente ，na

data e às horas que tinham anunciados;

6.4 Relativamente aos po口nenores relativos à reorganiz 約 ão dos

exames，a pJ irá publicá-Ios mais tarde.
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