
 

 

 
PROVA DE CULTURA GERAL – M23 2017 

Informações Gerais 
 

DIA: 22 DE ABRIL 2017 (Sábado)  

HORA: 10H00 (dez horas) – os candidatos deverão comparecer no local 45 minutos antes 

da hora prevista para o início da prova (às 09h15 minutos). 

LOCAL: Edifício D da Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) Salas D.S.0.3; 

e D.S.0.5 - Campus 2 do Instituto Politécnico de Leiria, Morro do Lena – Alto Vieiro - Leiria, 

(junto às instalações do Leiriashopping). 

 

SE ALGUM CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA TIVER NECESSIDADE DE 

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA DEVERÁ CONTACTAR OS 

SERVIÇOS CENTRAIS DO IPL ATÉ AO FINAL DIA 20 DE ABRIL – (QUINTA-FEIRA). 

 

Cada candidato deverá fazer-se acompanhar de documento de identificação válido (Bilhete 

de Identidade, Cartão de Cidadão, Passaporte ou Carta de Condução). 

 

Procedimentos 

 
1 – Cada candidato, no dia da prova escrita, deverá dirigir-se ao Edifício D da ESTG, 

verificar se o seu nome consta nas pautas por prova a realizar e verificar em que sala é que 

decorrerá a prova. Se por qualquer motivo o seu nome não constar das pautas deve dirigir-se 

ao secretariado da prova, a funcionar no mesmo edifício; 

 

2 – Dirigir-se para a sala onde vai realizar a prova 30 minutos antes do início da mesma e 

aguardar pela chamada que será feita pelo professor encarregue de dar apoio à sala; 

 

3 – Quando o candidato for chamado, e só aí, deverá assinalar a sua presença, e dirigir-se 

ao professor que lhe indicará o local onde deve sentar-se. 

 

4 – Nenhum candidato poderá, em caso algum, entrar na sala depois de passados 30 

minutos da hora prevista para o início da prova. Da mesma forma, algum candidato que 

pretenda desistir da mesma, deverá declará-lo por escrito e assinar, na folha de prova 

(“Declaro que desisto”. Data e Assinatura) e só pode abandonar a sala depois de decorridos 

os primeiros 30 minutos de prova. 

 

5 – Não leve para a sala qualquer tipo de equipamento eletrónico (calculadoras, tablet, 

telemóveis, computadores portáteis, leitores/gravadores digitais ou analógicos de qualquer 

tipo ou equipamentos similares). 


