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Concurso de avalia^ao de competencias profissionais ou funcionais, externo,
do regime de gestao uniformizada, na Direc^ao dos Services de Cartografia e
Cadastro, para topografo de 2/ classe, 1.® escalao

Instru^oes para os candidatos admitidos prova de conhecimentos (prova escrita)

1.

—
Observa96es gerais
1.1

^ 2021 ^ 11 ^ 27 a (Km^)

10

A prova de conhecimentos (prova escrita) sera realizada no dia 27 de Novembro de
2021 (Sabado) as 10,00 horas, na Estrada de D. Maria II, n°^ 32-36. Edificio CEM.
6.® andar da Direc^ao dos Servi9os de Cartografia e Cadastro, Macau, e tera a
dura^ao de 3 horas;

Os candidatos devem apresentar-se no local indicado da prova a que pertencem 30
minutos antes da hora do ini'cio da prova. As portas das salas da prova serao
fechadas pontualmente as 10,00 horas e nao sera permitida a entrada de candidatos
depois dessa hora, sendo os mesmos excluidos automaticamente;

Os candidatos devem trazer para o local de realiza9ao da prova:

O original do Bilhete de Identidade de Residente Permanente da RAEM ou o
Passaporte da RAEM. 0 candidato que nao apresente o documento de
identifica9ao acima mencionado nao pode prestar a prova e sera excluido;
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Artigo de escritorio: esferograficas azuis ou pretas, calculadora sem fungoes
de programa9ao e memoria de armazenamento. No local da prova nao serao
fomecidos esses artigos. E proibido a utiliza9ao de canetas esferograficas
apagaveis, lapis e instrumentos de correc9ao (por exemplo: tinta branca/fita de
correc9ao, etc.);

•

mti n

:

Utiliza9ao de mascara;

Declara9ao de saude: Exibir o “Codigo de Saude de Macau” valido (atraves de
meios electronicos ou impresso comprovativo em papel), ou entregar bem
preenchido o “Formulario de Declara9ao de Saude do Candidato”;

Nao se aceitam pedidos de mudan9a do local da prova e/ou bora. Nao sera
permitido aos candidatos realizar a prova fora do horario e do local indicado;
1.5

:
Nao havera segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar a falta;

1.6

;
Caso o candidato necessite a "Certidao de Presen9a”, pode solicita-lo ao vigilante
antes do inicio da prova;
H (http://concurso-uni.safp.gov.mo/)

^ I'J ’ #
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Se situa96es imprevisiveis resultarem em mudan9as no arranjo da prova, as
altera96es serao publicadas na pagina tematica do regime de gestao uniformizada
(http://concurso-uni.safp.gov.mo/); caso nao se verifiquem altera96es, a prova tera
lugar no horario e na hora acima indicados;

nSt
?I (https://www.ssm.gov.mo/appsl/PreventCOVID-19/ch.aspx#clgl7668)
(http://concurso-uni.safp.gov.mo/)
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Governo da Regiao Administrativa Especial de Macau
Direc^ao dos Servl^os de Cartografia e Cadastre

Face a epidemia e aos respectivos trabalhos de combate realizados pelo Govemo da
RAEM, os candidates devem prestar aten9ao as informa96es epidemiologicas e
cooperar com as varias medidas de preven9ao. Devido ^ medidas de preven9ao
epidemiologica, nao e permitida a entrada ou permanencia no local da prova a
quern nao reunir as condi96es permitidas para comparecer a prova, devendo sair do
local da prova e sendo-lhe marcada falta e considerado excluido. Para mais
detalhes. por favor consulte as orienta96es de preven9ao epidemiologica na pagina
electronica
especial
contra
epidemias
do
Servi90s
de
Saude
(https://www.ssm.gov.mo/apps l/PreventCOVID-19/pt.aspx#clg 17668)
ou
as
disposi96es sobre as medidas de preven9ao epidemica nas «Instru9oes sobre a
prova escrita para os candidates admitidos» (actualizadas), disponibilizadas na
pagina
tematica
sobre
o
regime
de
gestao
uniformizada
(http://concursouni.safp.gov.mo/).

2.

fe#
Disciplina
2.1
7]c ;

Nao e permitido comer nas salas onde se realiza a prova (incluindo mascar
pastilhas), mas e permitido beber agua que leve consigo, com autoriza9ao previa;
2.2

Durante a realiza9ao da prova de conhecimentos (prova escrita), os candidates
admitidos apenas podem consultar a legisla9ao referida no ponto 13 do programa
do aviso de concurso (na sua versao original, sem anota96es, sem qualquer nota ou
registo pessoal e nao se pode usar etiquetas adesivas), o candidate nao pode
consultar outras publica96es, documentos ou livros. Alem disso, os candidates so
podem utilizar calculadora sem fun96es de programa9ao e memoria de
armazenamento. nao sendo permitido o uso de outros equipamentos electrdnicos ou
de comunica9ao;
2.3

Durante a prova, e proibido comunicar. por qualquer forma, com os restantes
candidates. Os candidates que copiem ou tentem copiar as respostas dos outros
candidates ou que facilitarem a outros candidates a copia das suas respostas ou que
cometerem expressamente qualquer outra fraude serao excluidos;
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(loverno da Regiao Administrativa Especial de Macau
Direc^'ao dos Servi9os de Cartografla e Cadastro

Se OS candidatos nao se comportarem de forma correcta ou intencionalmente
violarem as regras durante a realiza9ao da prova, serao excluidos.

3.

Antes do ini'cio da realiza^ao da prova

Sugere-se aos candidatos que se apresentem no local destinado para a realiza9ao da
prova antecedencia para consultarem a localiza9ao da sala da prova e que cooperem
com as medidas de preven9aoda epidemia, mencionadas no ponto 3.2;
3.2
(99.5^ F)t 4

^

ikm ’
Em articula9ao com as medidas de preven9ao da epidemia do Govemo da RAEM,
todos os candidatos que entram no local da prova devem trazer e usar a sua propria
mascara, apresentar o ”C6digo de Saude de Macau” dos Servi9os de Saude, ou o
“Formulario de Declara9ao de Saude do Candidato” devidamente preenchido no
mesmo dia, e aceitar a medi9ao da temperatura corporal na testa (em geral,
considera-se febre a temperatura igual ou superior a 37.5*^ C (99.5° F);

Os candidatos que apresentem sintomas de febre, tosse aguda ou nao cumpram
qualquer dos requisitos indicados no ponto 3.2 nao poderao prestar a prova e serao
excluidos;

Os candidatos podem entrar na sala da prova 30 minutos antes da bora de inicio.
A partir do inicio da prova, os candidatos nao podem entrar no mesmo local e sao
considerados ausentes da prova;

Os candidatos devem sentar-se no lugar indicado pelo vigilante;
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Governo da Rcgiao Administrativa Especial de Macau
Direc^ao dos Servigos de Cartografia e Cadastre

Os candidates so podem ter sobre a mesa esferograficas, calculadora sem fun96es
de programa9ao e memoria de armazenamento e os diplomas legais indicados no
programa constante no aviso de abertura deste concurso. O documento de
identifica9ao deve set colocado tambem na mesa, em local bem visivel, para
facilitar a verifica9ao pelos vigilantes. Os candidates que nao apresentem o
documento de identifica9ao nao podem prestar a prova e serao excluidos;
3.7

3.6

:

Para alem dos objectos indicados no ponto 3.6, os restantes objectos pessoais
devem ser colocados debaixo da cadeira;
3.8

Apela-se fortemente aos candidates que nao levem o telemdvel ou outros aparelhos
de comunica9ao electronica para a sala da prova. Se os candidates os levarem, os
mesmos devem ser colocados no estado de desligado (incluindo a fun9ao de prealarme) ou os candidates devem antecipadamente retirar a bateria do telemovel ou
dos equipamentos electronicos para garantir que nao emitam nenhuns sinais
sonoros.

4.

-^#^4 '
Distribui9ao dos enunciados e folhas de resposta
4.1
Depois de serem distribuidos os enunciados e as folhas de resposta, os candidados
devem verficar se o numero de folhas dos enunciados e de folhas de resposta esta
exacto. Qualquer incorrec9ao verificada em rela9ao ao numero de folhas, devem
informar imediatamente ao vigilante;
4.2

Devem prestar aten9ao a leitura que o vigilante ira fazer das regras ou observa96es
da prova escrita;
4.3

Os candidatos apenas pode preencher dados de identifica9ao pessoal na capa do
enunciado. no local a eles destinado. nao podendo por qualquer outra indica9ao
tal como nome. n.° do BIR, n.° do candidato, assinatura ou outros dados que
0 identifiquem em nenhum outro local do enunciado; sob pena de o candidato
ser excluido;
4.4
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Governo da Regiao Administrativa Especial de Macau
Direc(,’ao dos Servi^os de Cartografia e Cadastre

Os candidates nao podem abrir ou folhear os enunciados sem ter recebido
instru^oes para o efeito.
5.
Durante a realiza^ao da prova
5.1

^ 4 A i i-^
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A bora exacta de inicio e termo da realiza9ao da prova, sera indicada no quadro ou
em local visivel e sera lembrado aos candidates o tempo que falta, 15 minutes antes
do fim da prova;

Nota: E provavel que nao haja relogio na sala da prova, os candidates devem trazer
relogio de pulso para ver as boras e calcular o tempo para a realiza9ao da prova; no
entanto, deve ser prestado especial aten9ao em rela9ao ao uso do “relogio
inteligente”, sendo que o mesmo e considerado um dos equipamentos electronicos
referidos no ponto 3.8, o qual deve ter tratamento rigorosamente igual ao estipulado
nesse ponto;
5.2
0 vigilante nao vai responder a qualquer questao sobre a prova, os candidates
devem explicar e responder por si proprios;
5.3
Case 0 candidate necessite de folbas de resposta ou rascunbo adicionais, deve
levantar o bra90 para informar os vigilantes;
5.4
Na realiza9ao da prova, sera solicitado ao candidate que mostre o seu telemovel
ou aparelbos de comunica9ao electronicos, case estes emitam sinais sonoros e
o vigilante ira registar o facto para posterior decisao do juri;
5.5
O candidate, case necessite de ir ao lavatorio durante a prova, deve levantar a mao
e manifestar a sua pretensao ao vigilante e sera acompanbado pelo respective
trabalbador para o efeito, depois de o vigilante ter procedido a devida organiza9ao
consoante a situa9ao. Nao poderao ser levados telemoveis ou equipamentos
electronicos para os lavabos;
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Govcrno da Regiao Administrativa Especial de Macau
Direc^ao dos Services de Cartografia c Cadastro

5.6

O candidate que tenha concluido a sua prova antes do tempo previsto, so pode
levantar a mao e manifestar a pretensao de deixar a sala da prova no tempo
indicado (isto e, no periodo compreendido entre 15 minutes depois do inicio da
prova e 15 minutes antes do termo da prova), e so pode sair da sala da prova apos
a recolha dos seus enunciados, das folhas de resposta e das folhas de rascunho pelo
vigilante;
5.7
Para prestar a prova de conhecimentos (prova escrita), o candidate deve utilizar
canetas esferograficas azuis ou pretas para responder as perguntas, nao sendo
permitido apagar e para corrigir a resposta apenas pode rasurar na resposta original
e escrever de novo a resposta. Nao e permitido rubricar;
5.8
Nao e permitido tirar nenhuma pagina dos enunciados ou folhas de resposta, sob
pena de o candidate ser excluido;
5.9

O candidate deve parar de responder imediatamente a prova e colocar
a esferografica em cima da mesa no memento em que o vigilante anunciar o fim do
tempo da prova e der ordem para parar de responder. Se o candidate nao respeitar
a referida instru^ao. o vigilante ira registar as altera^oes ou respostas assinaladas
pelo candidate apos a ordem para parar. para posterior decisao do juri;
5.10
No fim da prova, os vigilantes irao recolher os enunciados, as folhas de resposta e
as folhas de rascunho de todos os candidates. Como o respective procedimento
requer algum tempo, os candidates devem aguardar na sala e so podem sair da sala
apos as instru^oes dos vigilantes;
5.11
Nao e permitido levar os enunciados, as folhas de resposta e as folhas de rascunho
para fora da sala da prova, sob pena de o candidate ser excluido.
6.
Disposi^oes sobre as medidas de preven^ao epidemica
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Direc^ao dos Services de Cartografia e Cadastre
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Antes de prova, os candidates devem evitar sair de Macau e evitar movimentos
transfronteiri90s. Devem tambem prestar aten9ao ao seu estado de saude. No case
de apresentarem sintomas, procurar tratamento medico o mais rapido possivel para
evitar a situa^ao descrita no ponto 6.3, no dia da prova;
(https://app.ssm.gov.mo/healthPHD/)
Quando entrar no local da prova o candidate deve usar uma mascara, efectuar a
medi9ao de temperatura. utilizar o sistema de ‘‘Codigo de Saude de Macau” dos
Servi9os de Saude (https://app.ssm.gov.mo/healthPHD/) para preenchimento e
obten9ao o comprovativo, ou entregar bem preenchido o “Formulario de
Declara9ao de Saude do Candidate”, disponibilizado no local da prova;

O candidate nao podera entrar no local da prova para participar na prova case se
encontre nas seguintes situa96es:
6.3.1

37.2°C :
^^^37.5°C) ;
Manifestar febre (medi9ao por termometro fixo em moldura de porta em
geral igual ou superior a 37.2°C; medi9ao por termometro de testa em geral
igual ou superior a 37.5°C);

Nota: Se for detectada febre, solicita-se ao candidate que se dirija a um local
indicado para um pequeno intervale e sera de novo medida a temperatura
antes de ser fechada a porta do local de realiza9ao da prova. Se voltar a ser
detectada febre, o candidate deve retirar-se do local da prova, nao podendo
participar na prova;
6.3.2

’

tfa

Apresentar sintomas de tosse aguda, dor de garganta ou falta de ar;
6.3.3
Nao estar a usar mascara;
ii

6.3.4

:

Nao exibir o ‘'Codigo de Saude de Macau” valido, ou nao entregar o
“Formulario de Declara9ao de Saude do Candidate”;
6.3.5
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Governo da Regiao Administrativa Especial de Macau
Direc^ao dos Servl^os dc Cartografia c Cadastre

O “Codigo de Saude de Macau” electronico exibido ser vermelho;

Antes de ir para a prova, os candidates devem medir a sua temperatura corporal e se
tiverem febre. tosse aguda ou dor de garganta ou falta de ar, nao devem participar
na prova e devendo tambem cooperar com as medidas de preven9ao da epidemia
realizados pelo Governo da RAEM. Em caso de viola9ao, desobediencia ou
presta9ao de informa96es falsas, o candidate pode ser excluido pelo juri do
concurso;

Se os candidates, que possuam o Codigo de Saude de Macau amarelo, e nao se
encontrem nas situa96es do ponto 6.3, quando entrarem no local da prova, devem
sentar-se no lugar indicado da sala de prova pelo trabalhador. Sem a permissao de
trabalhador, nao poderao entrar em outras areas do local de realiza9ao da prova.
Apos a prova. devem devolver os enunciados e as folhas de resposta. O trabalhador
vai acompanha-los a sair do local de prova;

Devido ao tempo necessario para os procedimentos relatives ^ medidas de
preven9ao de epidemias, e recomendado que os candidates cheguem cede ao local
da prova. Apos entrar no local de prova, devem chegar a sala de prova o mais
rapido possivel. Se a prova ja tiver come9ado quando entraren na sala, nao havera
compensa9ao de tempo para os procedimentos indicados nos pontos 4 e 5;

6.7

( nf.^l
Os candidates devem usar mascaras correctamente quando entrarem no local de
prova e durante toda a prova (A mascara deve cobrir completamente a boca o nariz
e o queixo);

Para verificar a identidade do candidate, o vigilante pode solicitar que o candidate
remova temporariamente a mascara para confirmar a identidade. O candidate que
recusar, nao permitindo ser identificado, sera excluido;
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Direcqao dos Servi^os de Cartografia e Cadastro

Se 0 candidate a tossir continuamente ou espirrar com frequencia, a fim de evitar
afectar outros candidates, o vigilante podera solicitar que ele se mude para um local
indicado. para continuar a prova. Nao havera compensagao para o tempo que
demorar a mudan^a de local.
7

Caso especial
7.1
(www.dscc.gov.mo)

«

Sera cancelada a prova de conhecimentos (prova escrita), caso no dia da sua
realiza^ao seja iQado o sinal de tufao n.° 8 ou de grau superior antes da realiza9ao
da prova de conhecimentos (prova escrita). A data da prova sera alterada e os
respectivos
pormenores
serao publicados
no
website
da DSCC
(www.dscc.gov.mo);

Tendo em conta a evolu9ao da “Pneumonia causada pelo novo tipo de
coronavirus”, a prova podera ser cancelada e a nova data da realiza9ao da prova
sera anunciada em tempo oportuno.

Direc9ao dos Servi9os de Cartografia e Cadastro, aos 8 de Novembro de 2021.
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