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RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES - CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA 

 04 de AGOSTO de 2019 – Domingo – 13 HORAS: FECHAMENTO DO PORTÃO  

   

01) É proibida a comunicação entre os candidatos, bem como utilizar ou portar, mesmo que desligados, telefone 
celular, beep, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive, receptor, gravador, máquina de calcular, 
máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer tipo, tablet, mp3, bem como a utilização ou 
o porte de óculos escuros, protetor auricular, chapéu, boné e gorro. 

 
02) Item 7.4: Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de 
identidade oficial  por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado o original ou cópia autenticada do 
registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta)dias e outro documento que contenha 
fotografia e assinatura.  
 

03) Ao abrir o caderno, confira as sequências das questões, verificando se o caderno está completo (100 questões 
+ orientações para redação). 

 

04) Após o início das provas, só poderá sair de sala um candidato de cada vez, para ir ao banheiro ou beber água. 
O candidato será acompanhado por um fiscal volante.  

 

05) Após a resolução das questões da prova, transfira as respectivas respostas para a Folha de Cartão Resposta, 
assinalando apenas uma resposta para cada questão (letras “A” até “D”), bem como a redação para a Folha de 
Texto Definitiva da Prova Dissertativa. 

 

06) Será obrigatória a permanência dos dois últimos candidatos de cada sala até que o último deles entregue a 

sua prova. O candidato poderá levar o caderno de questões somente a partir de duas horas e trinta minutos do 

início das Provas. 

 
07) Deixar sobre a carteira o documento de identidade com foto (não pode ser xerox) em perfeitas condições e caneta azul 
ou preta, fabricada com material transparente e indelével. 
 
08) O candidato deverá portar somente os objetos citados no item anterior, sendo vedado o uso de líquido corretor de 
texto, fita corretiva, caneta hidrográfica fluorescente (caneta marca-texto), lápis, lapiseira/grafite, borracha e lápis borracha 
(item 7.6 “q”). 
 
09) Será eliminado o candidato que durante a realização das provas fizer uso de livros, códigos, manuais, impressos e 
anotações. 
 
10) Após a devolução da folha de respostas, o candidato deverá se retirar imediatamente do local das provas, não sendo 
possível a utilização de banheiros ou de bebedouros. 
 
11)  A Folha de Cartão Resposta deverá ser marcada da seguinte forma: ■ 
 
12) Não haverá substituição da Folha de Cartão de Respostas ou da Folha de Texto Definitivo, por erro do candidato. 
 
13) Assine a Folha de Cartão Resposta no local apropriado e não faça qualquer marcação que não seja nas opções de 
respostas. Não é permitido que o candidato realize anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer 
meio, seja no Comprovante Definitivo de Inscrição – CDI, ou em outros papéis, documentos e partes do corpo. 
 
14) As provas terão duração de quatro horas e trinta minutos, sendo que este intervalo de tempo abrange também a 
assinatura e a transcrição das respostas para a Folha de Cartão Resposta e para a Folha de Texto Definitivo da Prova 
Dissertativa. 
 

15) Conforme Edital item 7.3, serão considerados documentos oficiais com foto: Documentos expedidos pelos Comandos 

Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; a 

carteira expedida pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.);o Passaporte brasileiro válido; o 

Certificado de Reservista; a carteira funcional expedida por órgão público que, por lei federal, valha como identidade; a Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (CTPS); a Carteira Nacional de Habilitação instituída pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. 
 

16) Por favor, comparecer com antecedência mínima de 40 minutos ao local de prova.  

SUCESSO !!!! 


