
As provas serão realizadas no dia 11 de agosto de 2013. Os portões dos locais de provas serão abertos às 12 horas, para entrada dos candidatos, e fechados às 13 horas, horário oficial de 
Brasília-DF. Não será permitida a entrada de candidatos fora deste horário. O candidato deverá comparecer ao local de realização das provas com antecedência mínima de trinta minutos do 
horário fixado para o fechamento dos portões.
Para acesso à sala de prova o candidato deverá comparecer ao local de prova munido de comprovante de inscrição, caneta esferográfica de corpo transparente e de tinta preta, documento  
oficial e original de identidade que contenha foto e, preferencialmente, impressão digital.

ATENÇÃO:
Durante a realização das provas, o candidato NÃO poderá portar nem utilizar 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 da chapelaria, lápis, lapiseira, borracha, régua de cálculo, livros, calculadoras ou similares, dicionários, notas, 
impressos, caneta diferente da especificada no Edital,  e/ou quaisquer outros objetos pessoais, conforme item 84 do Edital.
Qualquer sinal de alerta e/ou despertar de aparelhos que permitam transmissão e/ou recepção de dados será considerado utilização.
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No endereço eletrônico www.nucleodeselecao.ueg.br o candidato, com o seu número de inscrição, poderá obter mais informações sobre o local onde fará a prova. 


