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MANUAL DO CANDIDATO

Instruções aos candidatos:
1. Comparecer ao local de prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos em relação ao seu início,
munido da Carteira de identidade ou outro documento oficial com foto. Caso o candidato não apresente o
documento original supracitado, não poderá fazer a prova e será automaticamente eliminado do certame.
3. O acesso às salas de prova para ingresso dos candidatos será liberado às 13h30min (Horário Local).
4. Às 14h (Horário Local), as portas de acesso às salas das provas serão fechadas. A partir deste momento,
nenhum candidato, sob qualquer alegação, poderá ingressar.
5. Após o ingresso na sua respectiva sala, o candidato só poderá ausentar-se acompanhado de um fiscal.
6. Não será permitida a saída de mais de um candidato por vez da sala.
7. Na sala, os candidatos devem acomodar-se de acordo com as orientações da Banca Examinadora e dos
Fiscais.
8. TODOS OS CANDIDATOS DEVEM DESLIGAR SEUS CELULARES.
9. Não será permitido o uso de qualquer aparelho ou equipamento eletrônico (calculadora, relógio, celular,
tablet notebook, etc.), protetor auricular ou material estranho às provas, exceto aparelhos corretores de
deficiências físicas devidamente autorizados.
10. O candidato não poderá realizar a prova de chapéu, boné ou óculos escuros.
11. Sobre a carteira só poderão ficar: cédula de identidade, canetas, lápis, borracha e apontador, além do
material de prova.
12. Os cadernos de prova serão entregues de banca em banca pelo docente da banca examinadora e/ou
Comissão Organizadora.
13. O candidato só poderá iniciar a prova após a autorização do Docente da Banca Examinadora/Comissão
Organizadora.
14. O candidato deve conferir os dados da disciplina, cargo e carga horária na etiqueta fixada na primeira folha
do caderno de respostas.
15. O candidato deve escrever o seu número de inscrição no local indicado na primeira folha do caderno de
respostas e não poderá assinar ou identificar-se em nenhuma folha do caderno de resposta, sob pena de
eliminação do certame.
16. O candidato deve conferir se o caderno de respostas está completo, com as 15 páginas.
17. Não haverá substituição do caderno de respostas devido a rasuras.
18. A prova só pode ser respondida com caneta esferográfica azul ou preta. Provas a lápis não serão
corrigidas.
19. Não será permitida qualquer comunicação entre os candidatos no decorrer da prova.
20. Os três últimos candidatos da sala só poderão sair simultaneamente, após assistir ao fechamento dos
envelopes com as provas e assinarem como testemunhas.
21. O tempo mínimo de permanência na sala é de 01(uma) hora a contar do início da prova. O candidato que
decidir ausentar-se antes será automaticamente desclassificado.
22. Ao concluir a prova, o candidato deve dirigir-se à mesa receptora, entregar seu caderno de respostas,
apresentar o seu documento de identificação oficial com foto e assinar a lista de presença.
23. Só será permitida a entrega de cadernos de respostas e assinatura da lista de presença de um candidato
por vez.
24. Após a entrega da prova, os candidatos devem retirar-se do prédio para evitar transtornos aos demais
candidatos que permanecem nas salas.

