Bem-vindo (a).
Vai agora realizar mais uma etapa do processo de seleção deste procedimento concursal– prova de
conhecimentos – através da plataforma digital QuizOne. Antes de iniciar deverá estar informado(a) dos
termos de utilização da plataforma e das condições de realização do referido método de seleção:
•

As condições tecnológicas e ambientais de realização da prova de conhecimentos são enviadas no
anexo 3 da ATA 3 e, como tal, do conhecimento prévio do(a) candidato(a), sendo da sua inteira e
exclusiva responsabilidade assegurá-las;

•

A prova de conhecimentos é realizada em regime de videovigilância, pelo que o(a) candidato(a)
deve autorizar o acesso à sua câmara e ao seu microfone, quando a plataforma o solicitar, sob pena
de ficar impedido(a) de a realizar;

•

Os equipamentos de videovigilância (câmara e microfone) devem manter-se sempre ligados
enquanto o(a) candidato(a) se encontrar a executar a prova, sob pena de exclusão;

•

Deverá manter-se em silêncio no decurso da mesma;

•

Não é permitido ausentar-se após o início da prova de conhecimentos;

•

Não é permitido o uso de auriculares;

•

A participação nesta prova implica a aceitação, sob compromisso de honra, de não adoção ou
envolvimento em fraude de qualquer tipo, no decurso da prova, sob pena de exclusão.

A prova de conhecimentos:
•

Tem a duração de 60 minutos, e uma tolerância de 15 minutos, podendo ser alargada, até 30
minutos, para os candidatos com deficiência comprovada que solicitarem condições especiais para
a sua realização.

•

É constituída por 2 fases (de 30 minutos cada), organizadas nos moldes seguintes:
o

A 1ª fase é constituída por quatro questões de resposta aberta, a que corresponde um
total de 20 valores. A pontuação será de 6 valores para as duas primeiras questões e de 4
valores para as duas últimas questões.

o

A 2ª fase é constituída por 20 questões para as quais se indicam quatro afirmações,
devendo o/a candidato(a) assinalar cada uma delas como verdadeira ou falsa, sendo que

a resposta certa a cada uma das alíneas é valorada com 0,25 valores, correspondendo a
um total de 20 valores.
•

Reveste a forma online, de realização individual, sendo valorada de acordo com a escala de 0 a 20
valores, considerando-se a valoração total até às centésimas, e que resulta da seguinte fórmula:
PC = (pontuação respostas abertas*60% + pontuação respostas verdadeira ou falsa*40%)

•

Cada resposta errada corresponderá à atribuição de 0 valores, nessa questão;

•

A ausência de resposta corresponderá à atribuição de 0 valores, nessa questão;

•

Para terminar a prova de conhecimentos deverá carregar no botão “Finalizar”, após o qual a mesma
será submetida automaticamente.

Pontos que podem gerar motivos de exclusão da prova:
•

Manter o cursor fora da área da prova, ou seja, deve manter sempre o cursor dentro da área de
prova;

•

Minimizar a janela da plataforma, ou seja, deve manter a plataforma sempre em full screen (ecrã
total);

•

Consultar material em suporte informático durante a execução da prova de conhecimentos, sendo
que apenas é autorizada a consulta de manuais ou livros em suporte de papel/impresso;

•

Utilizar outros dispositivos eletrónicos durante a execução da prova de conhecimentos;

•

Presença de terceiros durante a execução da prova de conhecimentos, ou seja, terá que
permanecer obrigatoriamente sozinho(a);

•

Desligar a câmara e/ou o microfone durante a execução da prova de conhecimentos;

•

Ausentar-se durante a execução da prova de conhecimentos;

•

Utilizar auriculares durante a execução da prova de conhecimentos;

•

Desvios constantes de olhares ou comunicação verbal durante a execução da prova de
conhecimentos, ou seja, deve apenas centrar o seu olhar na plataforma da prova de
conhecimentos ou no material impresso utilizado para consulta, devendo este material
permanecer em cima da estrutura onde se encontra apoiado o dispositivo eletrónico utilizado para
acesso à plataforma. Esta verificação da localização do material de consulta é efetuada na fase
inicial de check-in para acesso à realização da prova de conhecimentos;

•

Verá a sua prova de conhecimentos anulada, caso se verifiquem comportamentos desadequados
e/ou fraudulentos.

A seguir à aceitação e submissão destas Instruções surgirá o Check-In. Deverá aguardar que o vigilante o
(a) aprove.
O check-in terá início às 09h30 do dia 27 de setembro, com uma tolerância de 30 minuto, sendo que a
Prova de Conhecimentos iniciará às 10h15.
Deverá clicar no link disponível para iniciar a prova.

