
 

 

 

 
 
 
 

1-Enquadramento 
 

1- Universo potencial que poderá candidatar-se para um reposicionamento na categoria “Técnico” 

• Todos os colaboradores que em 30 de Abril de 2007 detinham a categoria de TTL  

• Total – 685 Colaboradores 

 

2 - Processo de Convocatória 

 

População maioritariamente info-excluida e com actividades de exterior,  
• O processo de candidatura deverá ser efectuado através da chefia. 

• Cada colaborador deve preencher e assinar a ficha de candidatura (enviada em anexo) e devolver 
à respectiva chefia. 

• As fichas devem ser entregues em papel ou digitalizadas de acordo com mapa Anexo 

 

3 - Provas de Selecção 

1-  Provas de conhecimentos ( elaborada internamente pela área técnica). 
2- O conteúdo das provas (perguntas e caso prático) tem como base o trabalho desenvolvido no 
quotidiano dos trabalhadores abrangidos. 
3- Composta por 2 blocos 

• Perguntas de Escolha Múltipla. Resposta obrigatória apenas a 15 das 25 perguntas. Permite 
enfoque nas áreas que os candidatos mais dominem ou trabalhem diariamente 

• Caso Prático – resposta a 1 dos 2 casos apresentados. Permite enfoque nas áreas que os 

candidatos mais dominem ou trabalhem diariamente. 
• Duração : 1 hora com 15 m de tolerância 

 
 Provas de Selecção 
 

1- Conteúdos 
• Fundamentos Básicos de Electrotecnia 

• Conhecimentos tecnológicos na áreas de:   

• Comutação e Energias 

• Circuitos; Transmissão e Equipamentos terminais especiais 
• Infra estruturas físicas 

 
 

2- Avaliação Comportamental 

• Os candidatos que obtiverem classificação igual ou superior a 9.5 (numa escala de 0 a 20) na 
prova de conhecimentos, serão convocados para a realização de provas comportamentais (a 
realizar em instituto externo) 

Local de realização das provas 

• As provas e selecção serão realizadas em Lisboa e Porto e Ilhas 

• Data e hora a informar depois de apurado o nº total de candidatos. 

2/2008  

11 Jan. 

  

Operacionalização do processo avaliação dos ex-TTL´s 
(novas datas) 



 

 

4- Cronograma (Provas) 

03-03-08 a 07-03-08 10-03-08 a 12- 03- 08 31-03-08 a 4-04-08 Até 11-04-2008 

Período de 
candidaturas 

Convocatória dos 
candidatos 

Realização das 
provas 

Divulgação pública e efectivação 
dos movimentos de promoção 

______________________________________________________________________________ 

SINDICALIZA-TE 
 

Visita a nossa pagina em www.sntct.pt 
 

 

sntct - a força de continuarmos juntos! 


