
 

 

 

 

 

 

 

PUBLICAÇÃO DA LISTA DEFINITIVA DOS CANDIDATOS ADMITIDOS E EXCLUÍDOS 
PARA O EXAME DO CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO DO MINISTÉRIO DO 

ENSINO SUPERIOR, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
 
 

Considerando a necessidade de se publicar a lista definitiva dos candidatos admitidos e 
excluídos para o exame do concurso público de ingresso do Ministério do Ensino Superior, 
Ciência, Tecnologia e Inovação, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 17.º do Decreto 
Presidencial n.º 102/11, de 23 de Maio, que estabelece os princípios gerais sobre o 
recrutamento e selecção de candidatos na Administração Pública; 
 
 

Considerando que nos termos do artigo 6.º do Decreto Presidencial n.º 207/20, de 3 de 
Agosto, que institui a Entidade Recrutadora Única de Quadros da Administração Central, 
compete à ENAPP-E.P. organizar e gerir os procedimentos concursais de ingresso na 
Administração Central do Estado.  
 

 

Leva-se ao conhecimento público a lista definitiva dos candidatos admitidos e excluídos para 
o exame do concurso público de ingresso do Ministério do Ensino Superior, Ciência, 
Tecnologia e Inovação. 
 

O conteúdo das provas atenderá as seguintes componentes: 
 

a) Noções gerais sobre a organização da administração pública; 
b) Questões específicas sobre a área que pretende trabalhar e outras relacionadas com 

as habilitações literárias e/ou profissionais; 
c) Questões sobre ética, deontologia profissional e cultura geral. 

 

Os exames serão realizados nas instalações da Escola Nacional de Administração e 
Políticas Públicas, sitas na Estrada do Futungo, Corimba, Distrito Urbano da Samba, 
Município de Luanda, no dia 12 de Outubro, a partir das 10h00, devendo os candidatos 
comparecer no local dos exames a partir das 8h30. 
 

Os candidatos devem comparecer no local dos exames com o Bilhete de Identidade e com 
o seu número de candidatura fornecido pelo portal SEPE. 
 
 

Para mais informações, poderão os candidatos consultar o portal do SEPE, com o endereço: 
www.sepe.gov.ao, o regulamento do concurso público no portal da ENAPP, com o endereço 
www.enapp.gov.ao, e os seguintes terminais telefónicos de apoio: 937653505,  937653106 
e 937653375. 
 

Luanda, 04 de Outubro de 2022. 
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