
 

 

ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS 

A Universidade Federal de Campina Grande, por meio da Comissão de Processos 

Vestibulares – COMPROV e da Comissão do Concurso Público, dá as Boas Vindas a todos 

os candidatos da edição 2019 do Concurso Público para Servidor Técnico Administrativo 

em Educação. 

Aproveitamos este momento para destacar alguns pontos que consideramos 

fundamentais na execução do certame, e já dispostos no Edital Reitoria/SRH nº 1/2019 

de 27 de maio de 2019, publicado no Diário Oficial da União em 30 de maio de 2019. 

a) A aplicação da prova escrita objetiva realizar-se-á no dia 15 de setembro de 

2019 e terá início pontualmente às 09h00min (horário de Brasília). No horário 

mencionado, o candidato deverá estar na sala de provas já devidamente 

identificado. Portanto, para evitar contratempo, procure chegar com 

antecedência mínima de 30 minutos do horário previsto para início da prova. 

b) Depois do horário previsto de início das provas, 09h00min (nove horas), nenhum 

candidato terá mais acesso a sala de provas.  

c) Certifique-se, antecipadamente, do local aonde irá fazer sua prova, localize o 

endereço, e qual a linha de ônibus e horários disponíveis no site da STTP/PMCG; 

d) Não esqueça de que para a identificação se faz necessária a apresentação de 

documento original com fotografia, na forma da Lei 9.503/97 (item 9.8 do 

Edital). O documento deverá estar em perfeita condição, de forma a permitir, 

com clareza, a identificação do candidato. 

e) Compareça ao local da prova, designado pela COMPROV, munido apenas de 

caneta esferográfica transparente de tinta preta. Nenhum outro material será 

permitido. 



f) Eventuais pertences pessoais serão depositados em local indicado pelos fiscais 

de sala durante todo o período de permanência dos candidatos no local de 

provas (favor observar item 9.14, alínea g, do edital do concurso); 

g) Lembre-se: durante a aplicação da prova, o candidato que se ausentar antes do 

prazo mínimo estabelecido, de 2 (duas) horas, será eliminado do Concurso 

Público. 

h) Salvo algumas eventualidades, a prova terá duração máxima de 3 (três) horas.  

i) Por questões de ordem técnica e de segurança, não será fornecido exemplares 

dos Cadernos de Questões a candidatos ou a instituições de direito público ou 

privado, mesmo após o encerramento do Concurso Público (item 9.15, alínea e 

do Edital Reitoria/SRH nº 1/2019). 

j) O candidato só poderá se ausentar da sala de prova com a folha contendo o 

gabarito após decorridos, ao menos, 2h30min do início da prova. 

k) Será eliminado do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o 

candidato que, além das alíneas abaixo mencionadas, cometer os demais atos 

descritos nas alíneas d a l do item 9.14 do Edital nº 1/2019. 

a. Apresentar-se após o horário estabelecido, inadmitindo-se qualquer 

tolerância; 

b. Não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado; 

c. Não apresentar documento que bem o identifique. 

Reiteramos os votos de Boas Vindas, desejando a todos uma ótima prova, e para 

aqueles que vieram de outras localidades uma excelente estada nesta calorosa cidade 

de povo hospitaleiro. 

 

Campina Grande, 10 de setembro de 2019 

Vicemário Simões 

Reitor 


