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Listas dos candidatos convocados para a realização da Prova Escrita de conhecimentos, 

método de seleção que faz referência a alínea a) do número 8.1 do aviso de abertura referente 

ao procedimento concursal comum para o preenchimento de  41 postos de trabalho da 

carreira e categoria de técnico de apoio à infância dos mapas de pessoal das áreas escolares  

da rede pública da Região Autónoma da Madeira – Secretaria Regional de Educação, Ciência 

e Tecnologia, conforme aviso n.º 615/2021, publicado no JORAM n.º 171, II Série, 

Suplemento de 22 de setembro de 2022. 

 

Informa-se aos candidatos que: 

 

• A Prova realizar-se-á no dia 25 de junho de 2022 pelas 10 horas, na Escola Básica dos 

2º e 3º ciclos Dr. Horácio Bento Gouveia, situada na Estrada da Liberdade, n.º 1, 

9004-524 Funchal; 

 

• O candidato deverá consultar a lista disponível na página eletrónica da DRAE, de 

modo a conhecer o número da sala onde vai realizar a prova; 

 

• O candidato deverá comparecer 30 minutos antes da hora de início da Prova Escrita 

junto da sala de realização da mesma; 

 

• Deverá trazer consigo: lápis, borracha, caneta azul ou preta e cartão de cidadão ou 

documento que legalmente o substitua, apresentando ainda documento com 

fotografia; 

 

• É 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 a duração de 60 minutos mais 15 minutos de tolerância; 

 

• A prova é individual, sem consulta, não sendo permitido o uso de quaisquer suportes 

de informação, sejam tecnológicas ou em suporte de papel. O uso dos mesmos 

determina a imediata anulação da prova. 
 


