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Instruções para os candidatos 
 
 

1) Os horários da prova são: 

Início: 09:00 

Saída sem a prova: 10:00 

Saída com a prova: 11:00 

Término: 12:00 

 

2) Os portões serão abertos com 01 (uma) hora de antecedência conforme previsto no Edital n° 003/2021 e 

fechado às 09:00 horas. 

3) O candidato na entrada da sala deverá apresentar um documento oficial com foto conforme solicitado no 

edital (Carteira nacional de Habilitação- CNH, Passaporte Brasileiro, Carteira de Trabalho e Carteiras de 

Identidade expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos 

de identificação e pelos Corpos de bombeiros Militares). 

4) Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, 

carteiras de motorista (modelo sem foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de 

identidade, crachás, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e (ou) danificados 

5) É obrigatório o uso de mascara pelo candidato desde sua entrada até sua saída do local de provas. A 

máscara deve cobrir totalmente o nariz e a boca do participante, desde a sua entrada até sua saída do 

local de provas. Será permitido que o participante leve máscara reserva para troca durante a aplicação.O 

participante que não utilizar a máscara cobrindo totalmente o nariz e a boca, desde sua entrada até sua 

saída do local de provas, será eliminado do Exame, exceto para os casos previstos na Lei nº 14.019, de 

2020, aos quais será dispensado o uso da máscara 

6) O candidato só poderá portar na mesa caneta esferográfica de cor azul ou preta e lanche caso tenha 

levado, celular ou qualquer outro aparelho eletrônico previsto no edital deverá ser guardado desligado, 

caso ocorra de tocar o candidato será eliminado. 

7) O candidato poderá ir embora a partir de 01 hora do inicio da prova (às 10h) sem portar a prova e 02 horas 

do inicio (às 11h) portando a prova. 

8) Qualquer questionamento do candidato deverá ser feito em voz alta, para que os demais candidatos 

possam ouvir. 

9) O candidato poderá sair da sala a qualquer momento para ida ao banheiro e beber água desde que 

acompanhado pelo fiscal do corredor 

10) Os três últimos candidatos só poderão sair juntos, e os mesmos deverão assinar a ata de sala. 


