
ORIENTAÇÕES: COMO IMPRIMIR O COMPROVANTE DE 

INSCRIÇÃO COM HORÁRIO E LOCAL DE PROVA 

 

 

 

 

 

LEMBRE-SE 
 

7.2.O candidato deverá comparecer ao local de realização das 

provas com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do 

horário previsto, de acordo com o Horário de Brasília, munido de 

caneta esferográfica de tinta azul ou preta, documento oficial de 

identificação com foto conforme subitem  7.3 e comprovante de 

inscrição, disponível na área do candidato, através de login com 

CPF e senha cadastrados. Não haverá tolerância no horário 

estabelecido no comprovante de inscrição, ficando ao 

candidato que chegar após o fechamento dos portões, vedada 

a entrada no local respectivo e será automaticamente 

eliminado do concurso. 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMEIRA FORMA DE IMPRIMIR O COMPROVANTE 

1° Acesse o site da SEAP através do seguinte link: 

https://seapconcursos.listaeditais.com.br/edital/ver/2068 

(Esse link irá lhe redirecionar para a página do Concurso Público de 

Viçosa no site da SEAP). 

 

2° Acesse a área do candidato utilizando o botão disposto no lado 

direito superior da tela, como mostrado a seguir:

 

 

3° Para fazer o login, insira o CPF e a senha como solicitado, em 

seguida clique em “Entrar no sistema”: 

https://seapconcursos.listaeditais.com.br/edital/ver/2068


(Caso tenha esquecido a senha, clique em “Esqueci minha senha” e 

forneça as informações necessárias para que uma nova senha seja 

criada). 

 

4° Após logar no sistema, surgirá no centro da tela na aba “Minhas 

inscrições” a inscrição realizada no Concurso Público de Viçosa.  

 

 

5° Nesse momento há 2 formas de imprimir o comprovante, ambas 

lhe redirecionam ao mesmo comprovante, como mostrado a seguir: 



 “Reimprimir comprovante de inscrição” 

 

 

 “Local de prova” 

 

 

 

 

 

 



6° Você será redirecionado a outra página com o comprovante de 

inscrição. O local, horário e sala onde será realizado sua prova 

estará na parte inferior do comprovante, como mostrado a seguir: 

 
 

7° Pronto! Agora é só imprimir e se preparar para a prova.  

 

 

Não se esqueça de estar sempre acessando o site para obter 

maiores informações e ter acesso a todas as novas etapas do 

Concurso. 

 

 

 

 

https://seapconcursos.listaeditais.com.br/ 
 

 

 

 

 

SUCESSO!!! 

 

Belo Horizonte, 31 de Julho de 2019 

https://seapconcursos.listaeditais.com.br/

