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Procedimento concursal comum para um técnico superior para o Gabinete de Gestão de Instalações 

(BEP OE202011/0828) 

 

LISTA DE CANDIDATOS ADMITIDOS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA DE CONHECIMENTOS 

Nome *Referência e n.º processo de candidatura Total Geral 

Diana Sofia Matos da Silva 

INEM-TS-SC-GGI- Porto XX/2020 

1 

Luís Filipe Dias de Quintas Gomes 1 

Miguel Ângelo Alves Machado 1 

Nuno Daniel da Silva Duarte 1 

Osvaldo João Andrade Figueiredo 1 

      5 

 

1- Realização da prova de conhecimentos 

Considerando o atual estado de emergência em vigor no país, o júri deliberou. a aplicação do método de seleção, 

previsto no ponto 17.1.1 Prova de conhecimentos (PC) publicitada na BEP, será efetuada em suporte eletrónico 

e à distância, pelo que os candidatos admitidos serão oportunamente notificados para o efeito. 

1.1. Condições de realização: A prova de conhecimentos tem forma escrita, é de realização individual, sem 

consulta, em ambiente controlado, em suporte eletrónico e à distância. ----------------------------------------------------- 

A prova será realizada com vigilância através de câmara do computador/webcam, previamente autorizada pelo 

candidato, na qual apenas o vigilante tem acesso à imagem transmitida pelo candidato, não havendo registo de 

imagem. A não autorização da vigilância através de câmara do computador/webcam determina a impossibilidade 

de realização da prova e consequente exclusão do procedimento. ------------------------------------------------------------ 

1.2.O local da realização da prova é escolhido pelo candidato, podendo ser no seu domicílio ou qualquer outro,  

cabendo-lhe garantir as condições de realização da mesma, nomeadamente:  

a) Disponibilidade de um computador com as seguintes características mínimas:  

hardware:  

✓ câmara (webcam) operacional; 

✓ microfone e sistema de som que permita a comunicação com o vigilante, se necessário; 

✓ Processador 32 bits; 

✓ 4 GB de RAM; 

b) Acesso à internet de banda larga com velocidade mínima (recomendada): 30Mbps de download e upload; 

c) Browser da internet – Microsoft Edge ou Google Chrome. 

O candidato deve ter presente a *referência e o número de processo de candidatura que lhe foi atribuído no e-

mail de confirmação da submissão da candidatura para a realização da prova. 
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1.3. Eventuais dificuldades de concretização pelo candidato das condições técnicas referidas nos pontos 1.1. e 1.2. 

devem ser submetidas ao júri, no prazo de 3 dias, a contar da notificação desta Ata, para o email 

recrutamento.2020@inem.pt. com a seguinte identificação: GGI TS PC- Ed -Ata 3 (nome) (código da oferta). ------------ 

 

 

 

 

 

Lisboa, 25 de fevereiro de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 Presidente  Vogal Efetivo  Vogal Efetivo  

       

       

 Paulo Jorge Monteiro Évora  Edi Vieira da Luz Gomes   Maria Alexandra Peres  
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