
AVISOS IMPORTANTES 

CONCURSO PÚBLICO PARA OS CARGOS TÉCNICOS DE ASSISTENTE E AUXILIAR 

ADMINISTRATIVOS EDITAL CPSI 014/2016 

A                  ES: 7h20min 

                     ES: 8h 

DURAC    O DA PROVA: quatro horas 

 Não       permitido em hipótese alguma o ingresso ou a permane                          

                                           dios de aplicac   o das provas. 

 

                    , obrigatoriamente, apresentar, no momento da realizac    o das provas, 

documento oficial de identificação original                 disposic   o da fiscalizac                

              vel, durante toda a prova. São documentos válidos para identificação: Cédula de 

Identidade (RG); Carteira Nacional de Habilitação dentro da validade; Carteira de Trabalho 

(CTPS); Passaporte; Carteira de identificação expedida pelo Ministério da Justiça para 

Estrangeiros (RNE); Identificação profissional fornecida por Ordens ou Conselhos de Classe, 

Certificado de Reservista.  

 

           o aceitos como documentos de identidade                                    tulos 

eleitorais, carteiras de motorista (modelo sem foto), carteir                                

                                                                          o identificáveis e (ou) 

danificados, nem aqueles onde se lê : “Não     b   z   ”    “I       ”. 

 

            permitido o consumo de cigarros, cigarri                      b                   

                                b     b                              b b           licas 

nas depende ncias do local de realizac   o das provas, sendo eliminado o candidato que 

descumprir esta determinac   o. 

 

 O candidato DEVERÁ utilizar S                        FICA na cor azul ou preta 

fabricada em material transparente,    o lhe sendo permitido o uso de lá                        

b                                       z                      gios de qualquer tipo, telefone 

celular, equipamentos eletro  nicos ou de comunicação (smartphones, ipod®, tablet 

gravadores, pendrive mp3, player ou similar, qualquer receptor ou transmissor de dados e 

mensagens, bip, notebook, palmtop, walkman®, agenda eletro                              

                                                                                   b       

                                                      b                                   

        .               b             o ficar acondici            b                      



   I                                                                            b        

                   rmino da prova. A embalagem porta-objetos somente         ser deslacrada 

fora do prédio/ambiente de provas. 

 

 A UTILIZAC   O DE              PROIBIDA DENTRO DOS PRÉDIOS DE PROVAS, 

mesmo que antes ou após a realização da prova. Os aparelhos deverão ter suas baterias 

retiradas e/ou desligados, ficando totalmente desabilitados dentro do envelope fornecido 

pela CPSI.  O     I                  UTILIZAR NEM PORTAR JUNTO AO CORPO 

no momento da prova                        I      CULOS ESCUROS, FONES DE 

OUVIDOS OU QUALQUER APARELHO ELETRO NICO, SOB PENA DE SER 

ELIMINADO DA PROVA. 

 

 O candidato que for flagrado com os APARELHOS ELETRÔNICOS, DE 

COMUNICAC   O OU SIMILARES citados, ainda que desligados, na sala de aplicação 

de provas,       sua prova anulada e       automaticamente ELIMINADO DO 

CERTAME conforme o edital do concurso. Ainda, o candidato que for surpreendido com 

barulho, som, ruído, alarme, toque ou sirene do celular, do relógio ou dispositivos eletrônicos, 

mesmo acondicionados nas embalagens da CPSI,       sua prova anulada e       

ELIMINADO DO CERTAME independente de qualquer constatação de fraude, por 

desrespeitar as regras do edital. 

 Para a devida verificação                       o utilizados, inclusive, detectores de metais. O 

candidato que se negar a submeter-se a essa verificação, s     automaticamente eliminado.   

                                              tese aud              -                           

  b          verificac                                                      dico que explicite 

este impedimento. 

 

 Os candidatos que acharem                    o levar bebidas         TULO) ou alimentos, 

desde que seu consumo não interfira no andamento da prova ou atrapalhe os demais 

candidatos.  

 

   vidas podem ser enviadas preferencialmente para o e-mail cpsi.ufpel@gmail.com 

ou esclarecidas pelo telefone (53) 3921-1268 

 

mailto:cpsi.ufpel@gmail.com

