
 

 

 

 

AVISO/NOTIFICAÇÃO 

 

AVISO Nº 16 263-A/2017, de 30 de dezembro, publicado DR II Série, nº 250, 30 dezº 

e  AVISO Nº 2994-A/2017, publicado no DR II Série nº 57 de 21 de março 

      

PROVAS TEÓRICAS DE CONHECIMENTOS 

Dia 5 de abril de 2017 

Complexo Desportivo da Boavista-Junta de Freguesia de Benfica 

Rua das Azáleas-1500-669 

Nos termos do nº 1 artº 32º , conjugado com a alínea d) nº 3 do artº 30º, do anexo à 

Portaria nº 145-A/2011, notificam-se os candidatos admitidos ao procedimento 

concursal, aberto através do AVISO Nº 16 263-A/2016, de 30 de dezembro, 

publicado no DR II Série, nº 250, 30 dezº e  já antes convocados para  provas 

teóricas de conhecimentos,  através do AVISO Nº 2994-A/2017, publicado no DR II 

Série nº 57 de 21 de março e  cujas listas se encontram, desde essa data, afixadas 

na Junta de Freguesia de Benfica, em local de consulta pública e no SITE da JFB 

dos seguintes termos: 

-Os candidatos devem apresentar-se no local de realização da prova 30 (TRINTA) 

minutos antes do início de cada prova, cujo dia/horário é o seguinte, conforme 

Aviso nº AVISO Nº 2994-A/2017, publicado no DR II Série nº 57 de 21 de março; 

-Carreira/categoria de assistente técnico, provas para a refª H dia 5 abril às 10(dez) 

horas, com duração de 45minutos;(Provas comuns a todas as sub.refªs) 

-Carreira/categoria assistente operacional, refª I- Sub Refªs 1, 2 e 5 dia 5 de abril às 

doze horas, com duração de 45 minutos; (Provas comuns às sub refªas 1, 2 e 5) 

-Os candidatos à carreira de assistente operacional , sub refªs I 3 e I 4 (Espaço 

Público e Higiene Urbana e Motoristas), serão notificados para realização de prova 

prática, conforme ponto 12.2.1.2 e12.2.1.3 do do Aviso nº 16263-A/2016 em data a 

divulgar/notificar oportunamente não sendo objeto das provas teóricas) 



 

 

 

-Carreira/categoria técnico superior, refªas A,B,C,D,E,F, e G, dia 5 de abril, às 15H 

(quinze) horas, com duração de 90 minutos.- (Provas comuns a todas as Ref/ 

sub.refªs) 

-Os candidatos devem ter na sua posse documento de identificação válido e 

esferográfica azul/preta; 

-As provas de conhecimentos têm a duração acima referida e constante do ponto 

12.2.1.1, 12.2.2 e 12.2.3 do AVISO Nº 16 263-A/2016, de 30 de dezembro, publicado 

no DR II Série, nº 250, 30 dezº , sendo de forma escrita e de natureza teórica de 

realização individual. 

-Apenas é permitida a consulta de legislação em suporte papel, não comentada 

e/ou anotada. 

-Não são admitidos livros nem suportes digitais para consulta e/ou equipamentos 

informáticos, salvo as condições especiais, salvaguardados nos termos da lei  em 

vigor. 

-Não são facultadas nem permitidas folhas de rascunho/apoio. 

 

-Mais se acrescenta que, os candidatos que não se apresentem ao método de 

seleção serão excluídos do presente procedimento concursal, nos termos do nº 17 

do Aviso nº 16263-A/2016. 

 

Lisboa, 24 de março de 2017. 

A Presidente do Júri, 

 

Carla Rothes 


