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INSTITUTO DE FORMAcA0 TURISTICA 

Institute for Tourism Studies 

Tecnico de 2.11  classe, 1.° escalao, area de informatica, 
- Instrucoes da Prova de Conhecinmentos — 

1. 0 programa da prova d o constante do Aviso de abertura do concurso. Na prova de conhecimentos, nao d permitida 
aos candidatos a consulta a quaisquer livros de referencia ou outros documentos por quaisquer formas (incluindo a 
utilizacao de aparelhos electronicos). 

2. Os candidatos deverao estar munidos do original do documento de identificacao valid°, e comparecer no local da 
prova 20 minutos antes do inicio da mesma. Nao sera permitida a entrada na sala de prestaca'o de prova de 
qualquer candidato 30 minutos alp& o inicio da mesma, sendo excluido automaticamente o candidato. 

3. Os candidatos devem por o seu original do documento de identificacao no canto superior direito da mesa, a fim de 
ser verificado pelo examinador. 

4. Antes de anunciar o inicio do exame ou qualquer indicacao do examinador, os candidatos nao sao permitidos 
folhear ou responder a prova. 

5. Os candidatos devem examinar o numero de folhas e paginas da prova anunciado pelo examinador. 

6. Durante o period° da prova, d proibido usar computador, telemovel, pager, ou qualquer equipamento de 
comunicacao. Na'o poderao conversar, consultar as respostas de outros, nem pedir artigos emprestados. Alem disso, 
para nao incomodar os outros candidatos, todos os equipamentos de comunicacao deverao ser desligados. N'ao 
poderao ser levados quaisquer computadores, equipamentos de comunicacao ou a prova para os lavabos. 

7. Os candidatos estao proibidos da pratica de qualquer fraude durante a prova. 

8. Os candidatos devem preencher corn Tetra legivel, no local indicado da prova, o nome e o numero do seu 
documento de identificacao, de acordo corn as instruceies do examinador. 

9. Os candidatos so poderao utilizar esferograficas de tinta indelevel azul ou preta, sendo permitido o use de liquid° 
corrector para correccao de qualquer resposta. Os candidatos deverao usar os papeis fornecidos e rubricados pelo 
Jun para responder as perguntas. Caso o espaco para responder nao seja suficiente, podem os candidatos pedir 
mais papeis rubricados pelo Juri, devendo escrever o numero da pergunta para a qual é dada a respostas. As folhas 
de rascunho so servem para serem usadas como rascunho e todo o seu contealo nao podera ser considerado como 
resposta da prova. Sejam usados ou nao, todos os papeis ou a prova, nao poderao ser levados para fora do local. 

10. Os candidatos nao poderao abandonar o seu lugar ou devolver a prova nos primeiros 30 minutos e nos irltimos 15 
minutos da prova. Quando pretenderem entregar a prova ou it ao lavabo, deverao levantar o bravo, so podendo 
abandonar o lugar corn o consentimento do examinador. Os candidatos para entregar a prova devem levanta o seu 
bravo, aguardando sentado no seu lugar. SO podera sair da sala apes a recepcao da sua prova pelo examindaor. 

11. Quando o examinador declarar o fim da prova, todos os candidatos devem parar de escrever, mantendo-se no seu 
• lugar ate a recepca'o da sua prova pelo examinador. 

12. Caso o candidato necessite da "Declaracao de Presenca", deve solicits-lo ao examinador. 

13. Na sala de prova, os candidatos devem cumprir todas as indicacoes do examinador, alem das regras acima 
referidas. 

14. 0 juri reserva-se o direito de excluir qualquer examinando que infringir as presnte "Instructies". 

15. Em caso de mau tempo, serao adoptadas as seguintes medidas: 
+ Sinai de Tempestade Tropical: Sera cancelada a prova de conhecimentos, caso seja hasteado o sinal n.° 8 ou 

superior, apos as 8h00 ou se mantiver hasteado pelas 8h00. Sera cancelada a prova de conhecimentos, caso 
seja hasteado o sinal n.° 8 ou superior, apos as 13h00 ou se mantiver hasteado pelas 13h00. 
Adiamento da Prova: Caso se registem os factores acima mencionados, a nova data de realizacao da prova 
de conhecimentos sera anunciada, em tempo oportuno. 

Nota: IFT tendo em conta as situacOes concretas, tern o direito de alterar ou acrescentar o conteUdo destas regras. 
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