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REGÉO AUTONOMA DA MADEIRA

Govemo Regional
SECREÏARIA REGIONAL DE EDUCAçÃO

GABINETE DO SECRETÁR10

Exmo(a). Senhor(a)

Candidato(a)

Alteração à Marcação de provas - Prova Escrita de Conhecimentos

Vimos pelo presente comunicar a V. Ex.u da alteração à marcação da Prova de

conhecimentos ao procedimento concursal comum destinado ao preenchimento de I

posto de trabalho da carreira de Técnico Superior, previsto e não ocupado no Mapa

de Pessoal do Gabinete do Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia,

na Divisão de Comunicação e Multimédia.

Mais se informa, que a mesma decorrerá no dia 08 de maio de 2021, às 09

horas na sala no 302 da Escola Secundária Jaime Moniz.

A Presidente do Júri

Andreia Luísa Gonçalves Jardim
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Procedimento concursal comum destinado a candidatos com vínculo de emprego público por
temPo indeterminado, com vínculo de emprego púbtico a termo ou sem vÍnculo de emprego

público para o recrutamento na modalidade de contrato de trabalho em funções púbticas por
temFo indeterminado de 1 posto de trabalho previstos e não ocupados na carreira e categoria de

Técnico Superior, afeto ao mapa de pessoal do Gabinete do Secretário Regional de Educação,

Ciência e Tecnologia - DCM

Marcação de Prova Escrita de Conhecimentos
Aos candidatos admitidos ao Procedimento concursal para o preenchimento de 1 posto de
trabalho na caffeira e categoria de Técnico Superior, do mapa de pessoal do Gúinete do
Secretário - Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, informa-se que estão
convocados para a realização da Prova Escrita de conhecimentos, método de selèção que
faz rcferência a alínea a) do número 9.1 do aviso de Abertura. Informa-se aos candidatos:. A Prova realizar-se-á
Secundária Jaime Moniz;
' O candidato deverá comparecer 15 minutos antes da hora de início da Prova Escrita junto
da sala de realização da mesma;

' Deverá ttazer consigo: caneta azul ou preta e cartão de cidadão ou documento que
legalmente o substitua, apresentando ainda documento com fotografia;
' E imprescindível que tenha consigo documento com o número de identificação fiscal,
pois ele será indicado pelo candidato na folha de resposta da Prova Escrita;
. A Prova terá duração de 2 horas;
. A prova é individual, sendo permitida a consulta apenas da conforme

no dia de 2021 horas Escola

não sendo permitido o uso de quaisquer
em suporte de papel. O uso dos mesmos

indicado no ponto 9.3. do Aviso de Abertura,
suportes de informação, sejam tecnológicas ou
determina a imediata anulação da prova.
' Os candidatos rcalizarão a Prova Escrita na Escola Secundária Francisco Franco na sala
indicada no documento anexo;

A Presidente do Júri

Andreia Luísa Gonçalves Jardim
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