
 
AVISO 

Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público 

por tempo indeterminado tendo em vista o preenchimento de posto de trabalho da 

categoria/carreira de técnico superior (m/f) do mapa de pessoal da CIMAC, aberto pelo 

Aviso (extrato) n.º 13758/2021, da 2ª série do DR n.º 139, de 20 de julho, e pela oferta BEP 

n.º OE202107/0590 

 
CONVOCATÓRIA PARA A REALIZAÇÃO DOS MÉTODOS DE SELEÇÃO 

 
Para os devidos efeitos e no âmbito do procedimento concursal mencionado em epígrafe, convocam-se 
os candidatos admitidos ao mesmo, nos termos dos artigos 8º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, 
alterada pela Portaria 12 -A/2021, de 11 de janeiro, para a realização da prova de conhecimentos que terá 
lugar no dia 05 de novembro de 2021, pelas 10.30h, no Anfiteatro 3, do Colégio Luís António Verney 
(Universidade de Évora), sito na Rua Romão Ramalho, nº 59, 7000-671 Évora  
 
A prova terá a duração de 90 minutos e será efetuada em suporte de papel, sendo permitida a consulta 
da legislação e documentação, não anotada, apontada em Aviso (abaixo enunciada). 
Será efetuada a chamada nominal dos candidatos, trinta minutos antes da hora marcada, não sendo 
admitida a entrada após o início da prova.  
Não é permitida a utilização de quaisquer ferramentas eletrónicas (telemóvel, PDA, PC). 
Os candidatos devem fazer-se acompanhar de documento de identificação válido (cartão do cidadão, BI, 
carta de condução) sob pena de não poderem realizar a prova. 
A falta de comparência ou a valoração inferior a 9,5 valores implicará a exclusão do procedimento 
concursal. 
 

 

 

Évora, 18 de outubro de 2021 

A Presidente do Júri 

 

 

Maria Teresa Folgôa Batista 
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