REPÚBLICA DEMOCRÁTICA

DE SÃO TOME E PRÍNCIPE

UNIDADE – DISCIPLINA - TRABALHO

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS, COMÉRCIO E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Concurso Público para o recrutamento de Técnicos Superiores de 3ª
Classe para Direcção dos Impostos – DI, em São Tomé e Príncipe
CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS
A Direcção Administrativa e Financeira – DAF, do Ministério das Finanças, Comércio e
Economia Azul de São Tomé e Príncipe, vem tornar público o seguinte:
1) A aplicação das provas objetivas e de redação de que faz menção o subitem 11.1.1 no
Termo de Referência do concurso público para provimento de 25 vagas na Carreira de Pessoal
Técnico Superior de 3a Classe, da Direcção dos Impostos – DI, ocorrerá no dia 9 de Junho de
2018 nos dois períodos;
2) As referidas provas objetivas e de redação do concurso público supracitado serão aplicadas
conforme o dia e os horários abaixo:
Local de realização das provas: Universidade de São Tomé e Príncipe – USTP
Campus: Instituto Superior Politécncico (ISP)
Endereço: Quinta de Santo António
INICIO
FIM DAS
Dia
PROVAS
DAS
DURAÇÃO
PROVAS
PROVAS
9/6/2018 (sábado-manhã)
Objectivas 1 e 2
09 horas
12h 30m
3 h 30 m
9/6/2018 (sábado-tarde)

Objectiva 3 e de
redacção

14h 30 m

18h 30m

4 horas

3) O candidato deverá apresentar-se ao local de realização da sua prova, conforme previsto no
subitem 11.1.6 do Aviso/TDR/abril/2018, munido de seu documento de identificação e de
esferográfica (tinta azul ou preta), com antecedência mínima de 30 minutos do horário fixado
para o encerramento dos portões. De relembrar que os portões do ISP estarão abertos no
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periodo de manhã entre 7h:30m às 8h30m e no período da tarde entre 13h:30m às 14 horas.
Após o encerramento dos portões, não serão reabertos para a entrada dos candidatos.
4) Somente os candidatos admitidos a prestarem provas, conforme a lista publicada no dia
22/05/2018, deverão comparecer no dia da aplicação da prova, conforme previsto no subitem
11.1.5 do TDR/Abril/2018.
5) É da inteira responsabilidade do candidato confirmar a sua admissão e de inteirar-se do
local de aplicação de suas provas.
6) Encontra-se, em anexo, a distribuição dos candidatos admitidos a prestarem provas por
turmas, conforme previsto no subitem 11.1.3 do Aviso/TDR/Abril/2018.

Direcção Administrativa e Financeira, do Ministério das Finanças, Comércio e Economia Azul, em 28 de
Maio de 2018.

A Directora,
______________________________
Altina Bandeira Cravid Tavares

11.1.1 – As provas serão realizadas no dia 09 de junho de 2018, sábado. Os horários e locais de aplicação das provas serão oportunamente
confirmados, por meio de Aviso próprio e divulgado no endereço eletrônico (https://impostos.financas.gov.st) e nas sedes da DI e da DAF do
Ministério das Finanças, Comércio e Economia Azul.
11.1.3 – Os horários e locais de aplicação das provas serão dados a conhecer via Internet, no endereço https://impostos.financas.gov.st e nas
repartições constantes do Anexo I do TDR, para consulta pelo próprio candidato, durante os 10 (dez) dias que antecederem à realização das
provas.
11.1.5 - Em hipótese alguma o candidato poderá prestar provas sem que esteja previamente admitido no concurso
11.1.6 - O candidato deverá comparecer ao local das provas com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para o
encerramento dos portões de acesso aos locais de aplicação das provas, munido de seu documento de identificação e de esferográfica (tinta
azul ou preta); não será permitido o uso de lápis, canetas, corretores e/ou borracha durante a realização das provas.
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