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COMUNICADO LOCAL DE PROVAS

O IADHED juntamente com a Comissão do Concurso Público da SAE, através desse, divulga que o local de
provas já foi definido, para ter acesso siga as orientações abaixo:

1- Para acessar seu Comprovante local de prova acesse sua Área do Candidato (clique aqui), depois digite
seu CPF clique em “Prosseguir”, na próxima pagina digite sua senha, quando acessar clique em “Local de
prova”, imprima esse documento, nele consta a unidade escolar que irá realizar a prova, o horário, o bloco e
a sala, importante levar esse documento.

2-  O horário que está no documento é de início  das provas,  sendo assim chegue com 60 minutos de
antecedência, ou seja, se em seu cartão está 09h00 você deverá chegar às 08h00, se estiver às 14h00 você
deverá chegar às 13h00, fique atento ao horário, pois não terá tolerância de tempo.

3- Material obrigatório que os candidatos deverão levar para realizar as provas

a) documento original com foto;

b)  caneta de tinta na cor azul  ou preta em material  transparente (é proibido o uso de lápis,  borracha,
corretivos, entre outros…);

c) utilizar máscara adequada e levar uma máscara reserva para trocar depois de duas horas de uso;

d) recipiente com álcool em gel para uso individual durante a realização das provas de forma a evitar a
utilização de materiais coletivos;

e) garrafa de água sem rótulo e em material transparente para consumo individualizado, os bebedouros
estarão lacrados e não poderão ser utilizados.

✔ Aconselhamos a não levar celulares no dia da prova, caso leve, desligue antes de entra pelo portão da
unidade, pois não será permitido a utilização ou manuseio do aparelho em qualquer espaço dentro da
unidade, seja antes ou depois do início das provas.

✔ Ao  entrar  na  unidade,  dirija-se  imediatamente  para  a  sala  designada,  não  será  permitido  que  os
candidatos fiquem parados conversando dentro da unidade escolar ou em qualquer espaço dentro das
dependências.

✔ Importante ir alimentado e preparado para realização das provas de forma continua, evitando assim,
saídas desnecessárias de dentro da sala, são somente 3 horas de provas. 

O local de prova será na Universidade Estadual de Minas Gerais, localizada à R. Ver. Geraldo Moisés
da Silva, s/n – Universitário. 

➔No turno da manhã farão as provas os cargos: Ajudante Administrativo; Encanador; Motorista; Operador
de Bomba; Operador de ETA.

➔ No turno da tarde farão as as provas os cargos:  Ajudante;  Operador  de Máquina Pesada;  Pedreiro;
Engenheiro 1 – Civil; Engenheiro 2 – Elétrica; Técnico em Contabilidade; Técnico em Química; Técnico em
Segurança do Trabalho. 

Ituiutaba, MG, 23 de setembro de 2021.

https://iadhed.areadocandidato.com.br/
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