Processo Seletivo Público CREDEQ/GO
- Edital nº001/2014 -

ORIENTAÇÕES para REALIZAÇÃO da 2ª ETAPA
PROVA OBJETIVA
Data: 30 de Novembro de 2014
Local: Uni-Anhanguera - Rua Professor Lazáro Costa, n° 456 - Vila Nova Canaã - Goiânia, Goiás
CEP:74415-420

CRONOGRAMA
13h00* Abertura dos Portões para entrada dos Candidatos
14h00*

Fechamento dos portões e INÍCIO das PROVAS
Atenção: Orientamos que os candidatos cheguem ao local da prova às 13h.

15h00*

Abertura dos Portões para saída dos candidatos que terminaram as Provas.
Atenção: Os candidatos que optarem por sair a partir deste horário não poderão
levar o Caderno de Prova

16h20*

Saída dos candidatos que terminaram as Provas e poderão levar o Caderno de
Prova

17h00*

FIM das PROVAS

* Horário de Brasília.
Para realização da Prova Objetiva, o candidato deverá comparecer munido de:
 Caneta esferográfica de corpo transparente e de tinta preta ou azul;
 Documento oficial e original de identidade que contenha foto;
 Comprovante de inscrição.
Dados Complementares:
 O Cartão Resposta será o único documento válido para a correção da prova objetiva e em
nenhuma hipótese haverá substituição;
 Durante a realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de
aplicação da prova, informações referentes ao seu conteúdo e/ou aos critérios de avaliação e
classificação;
 Os três últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer em sala, sendo
liberados somente após a entrega do Cartão Resposta, tendo seus nomes registrados em
Relatório de Sala e nele posicionadas suas respectivas assinaturas.
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Acarretará na Eliminação do Candidato do Processo Seletivo Público:
 Chegar ao local da prova após o horário de fechamento dos portões;
 Faltar com a devida cortesia para com outros candidatos ou com qualquer um dos fiscais,
auxiliares e coordenadores, perturbando, a ordem dos trabalhos com comportamento
indevido;
 Permanecer no interior do prédio após o término da prova.
 Utilizar os seguintes objetos nos locais de aplicação da prova: alarmes, armas, aparelhos
eletrônicos, relógios de qualquer natureza, instrumentos que permitam a transmissão e/ou
recepção de dados, óculos escuros, carteira de bolso, bolsas e similares, acessórios de
chapelaria, lápis, lapiseira, borracha, caneta de corpo não transparente, régua de cálculo,
calculadora ou similares, livros, dicionários, notas, impressos ou quaisquer outros objetos
pessoais.
-TODOS OS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS (telefone CELULAR, MP3, notebooK,
gravador, filmadora, etc), deverão estar desligados e, preferencialmente, com sua bateria
retirada. Não dispomos de guarda-volumes nos locais de realização da prova.

Goiânia - GO, 28 de novembro de 2014.

Humana Assessoria e Consultoria em Recursos Humanos
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