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Informações de preparação para a Prova de Conhecimentos Escrita 
 
Ref.ª a) Dez (10) postos de trabalho da carreira/categoria de Assistente Operacional — Setor de Educação – Divisão 
de Administração e Finanças (DAF). 
 
Os candidatos poderão levar para a Prova de Conhecimentos Escrita, para consulta, a documentação publicada para 
esta referência - pode consultar os links de pesquisa neste documento - desde que os documentos não tenham 
anotações. Apenas podem estar sublinhados e/ou com pequenas folhas de papel adesivo, de várias formas e cores 
(os vulgarmente conhecidos post-its), que devem funcionar como marcadores. Permite-se ainda que os candidatos 
possam elaborar um índice por Documento. Mais se informa que as provas serão imediatamente anuladas aos 
candidatos que tenham na sua posse documentação que não se encontre nestas condições. 
 

Prova de Conhecimentos (PC) 
 

Prova de conhecimentos que visa avaliar os conhecimentos académicos e ou profissionais e a capacidade para aplicar 
os mesmos a situações concretas no exercício de determinada função, incluindo o adequado conhecimento da língua 
portuguesa; 
As provas serão valoradas numa escala de 0 a 20 valores, considerando-se a valoração até às centésimas.  
A Prova de Conhecimentos Escrita (PCE) visa analisar os conhecimentos académicos e ou profissionais, bem como 
domínio que os candidatos detêm da legislação aplicável à atuação técnica. A prova terá a duração de 90 minutos 
com 15 minutos de tolerância. A PCE incidirá sobre os seguintes Temas: 
 
TEMAS A CONSTAR NA PROVA DE CONHECIMENTOS: 
 

 Regime de autonomia das escolas 
 Competências e funções do Assistente Operacional na Área da Ação Educativa 
 Pessoal não-docente/Animadores e Auxiliares/Assistentes de Ação Educativa 
 Segurança e Bem-estar nas Escolas 
 Noções de primeiros socorros 
 Componente de Apoio à Família 
 Educação Inclusiva 
 Descentralização de Competências no domínio da educação 
 Utilização, Manutenção e Segurança das Escolas 
 Refeitórios Escolares 
 Tabela Remuneratória Única correspondente às posições remuneratórias das carreiras e categorias gerais 
 Competências dos órgãos municipais 
 Deveres e direitos gerais dos trabalhadores (função pública)  
 Sistema integrado de avaliação do desempenho na Administração Pública 
 Proteção de Dados Pessoais 
 Poder Local – Constituição da República Portuguesa 

 
BIBLIOGRAFIA OU LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA NECESSÁRIA À PREPARAÇÃO DOS TEMAS ANTERIORMENTE 
MENCIONADOS: 

 Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro (Competências dos órgãos municipais e das entidades 
intermunicipais no domínio da educação); https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-
/lc/121290381/201905291948/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice  
 Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de 
julho (Regime jurídico de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos da educação pré-
escolar e dos ensinos básico e secundário); https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-
/lc/55047675/201704091509/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefronto
fficeportlet_rp=indice  
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 Publicação “Organização da Componente de Apoio à Família”, Portal DGE; 
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/EInfancia/documentos/organizacao_componente_apoio_familia
.pdf;  
 Caderno de Formação de Pessoal não-docente/Animadores e Auxiliares/Assistentes de Ação Educativa 
(2003), Portal DGE; 
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/EInfancia/documentos/pensar_formacao_03_0.pdf  
 Manual de Segurança e Bem-estar nas Escolas, Portal DGE 
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Esaude/seguranca_e_bem_estar_nas_escolas_manual.pdf  
 “Para uma Educação Inclusiva – manual de Apoio à Prática”, Portal DGE 
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/EEspecial/manual_de_apoio_a_pratica.pdf;  
 Manual de Utilização, Manutenção e Segurança nas Escolas, Portal DGE 
www.dge.mec.pt/sites/default/files/Esaude/manual_utilizacao_seguranca_escolas.pdf;  
 Manual de Primeiros Socorros, Portal DGE 
www.dge.mec.pt/sites/default/files/Esaude/primeirossocorros.pdf;  
 Despacho n.º 10919/2017, de 13 de dezembro (Cria o plano integrado de controlo da qualidade e 
quantidade das refeições servidas nos estabelecimentos públicos de ensino);  
https://dre.pt/application/file/a/114347577     

 
LEGISLAÇÃO NO ÂMBITO DO FUNCIONAMENTO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E LOCAL:  

 Lei n.º 29/87, de 30 de junho, na sua redação atual (Estatuto dos Eleitos Locais); 
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-
/lc/69750582/201709191143/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefronto
fficeportlet_rp=indice  
 Decreto-Lei n.º 04/2015 de 07/01 (Código do Procedimento Administrativo); 
https://dre.pt/application/file/a/66047121  
 Lei n.º 27/96, de 1 de agosto, na sua redação atual (Lei da Tutela Administrativa); 
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-
/lc/73297276/202007170351/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefronto
fficeportlet_rp=indice  
 Lei n.º 75/2013 de 12/09 (Regime Jurídico das Autarquias Locais); https://dre.pt/web/guest/legislacao-
consolidada/-
/lc/116042207/202007241148/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefront
officeportlet_rp=indice  
 Lei Constitucional n.º 1/2005, de 12 de agosto (Constituição da República Portuguesa); 
https://dre.pt/application/file/a/243653  
 Lei n.º 66–B/2007 de 28 de dezembro, alterada pelas Leis n.ºs 64–A/2008 de 31 de dezembro, 55- A/2010 
de 31 de dezembro e 66–B/2012 de 31 de dezembro - Estabelece o sistema integrado de gestão e avaliação 
do desempenho na administração pública; https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-
/lc/122053025/201212310000/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefront
officeportlet_rp=diploma  
 Decreto regulamentar n.º 18/2009 de 4 de setembro - Procede à adaptação aos serviços da administração 
autárquica do sistema integrado de avaliação do desempenho na Administração Pública, aprovado pela Lei n.º 
66 -B/2007, de 28 de dezembro; https://dre.pt/application/file/a/489341  
 Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, na sua redação atual (Regime Jurídico da Organização dos 
Serviços das Autarquias Locais); https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-
/lc/117652676/202007241251/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=diploma  
 Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual (Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas); 
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-
/lc/107981190/201708160200/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefront
officeportlet_rp=diploma  

 


