
 
 

 
 

          ORIENTAÇÕES PARA A PROVA 
 
 

1. As provas serão realizadas na sede do ITEGOSS, localizado na Avenida 

Alexandre de Morais, nº450, Parque Amazônia, Goiânia/GO – CEP: 74840-570, 

nos termos deste Edital. 

2. O candidato deverá comparecer ao local da prova 1 (uma) hora antes de seu 

início, portando obrigatoriamente, os seguintes documentos: 

a. Cédula de Identidade (RG) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Não 

serão aceitas cópias xerográficas ou documentos que impeçam a efetiva 

identificação dos participantes. 

3. Os portões dos locais de provas serão abertos às 12h, para a entrada dos 

candidatos, e fechados às 13h, horário oficial de Brasília-DF. 

4. A prova será das 13h às 17h, com permanência mínima de prova de 1 (uma) 

hora e máxima de 4 (quatro) horas. 

5. Não será permitida a entrada de candidatos fora desse horário. 

6. Não será permitido o acesso de candidatos utilizando fone de ouvido, boné, 

roupas com capuz ou gorro. 

7. Não será permitida a entrada e permanência de acompanhantes nos locais de 

provas. 

8. Na sala de realização das provas será permitido somente a utilização de lápis, 

caneta esferográfica (azul ou preta) e borracha. Quaisquer outros objetos, como 

bolsas, mochilas, sacolas, livros, cadernos, calculadoras, celulares, relógios e 

aparelhos eletrônicos de qualquer tipo não poderão ser utilizados durante as provas. 

9. Ao ingressar no recinto de provas, o candidato deverá guardar, em envelope com 

lacre, fornecido pelo aplicador, telefone celular e equipamentos eletrônicos, 

desligados, além de outros objetos, sob pena de eliminação do Processo Seletivo. 

10. A embalagem deverá ser lacrada, identificada pelo candidato e guardada até a 

conclusão das provas. 

11. O ITEGOSS não é responsável pela guarda de quaisquer dos objetos 

supracitados e não se responsabilizará por perdas ou extravios de documentos de 

identidade, objetos ou de equipamentos eletrônicos, ocorridos durante a realização 

das provas, nem por danos a eles causados. 



 
 

 

12. Somente será permitida a saída do candidato das salas de aplicação das provas 

após 01(uma) hora de seu início. Iniciada a prova e no curso desta, o candidato 

somente poderá ausentar-se da sala acompanhado de um fiscal. 

13. Durante a realização das provas, para atender a alguma necessidade maior, 

somente será autorizada a saída de um candidato por sala de cada vez.  

14. Em hipótese alguma haverá prorrogação do horário das provas. 

15. Os candidatos poderão levar o caderno de provas após 02 (duas) horas do início 
das provas. 

16.  Sob nenhum pretexto haverá segunda chamada, vista ou revisão de provas. 

17. É de responsabilidade do candidato a leitura das instruções para a realização da 

prova e preenchimento correto da Folha de Respostas. 

18. Será excluído do Processo Seletivo e terá sua prova anulada o candidato que: 

a. Perturbar, de qualquer modo, a ordem no local de aplicação das provas,   

incorrendo em comportamento indevido durante a realização das provas; 

b. For surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com 

outras pessoas ou entidades; 

c. Estiver utilizando materiais e/ou equipamentos não permitidos; 

d. Estiver portando, durante a realização da prova, qualquer aparelho 

eletrônico, como, por exemplo: fone de ouvido, celular, relógio digital, mp3, 

tablet ou similar, mesmo que desligados. 

e. Praticar atos que contrariem as normas do Edital e deste Manual d o 

Candidato; 

19. Não será permitido fumar em nenhuma das dependências em que estiverem 

ocorrendo provas. 

 
20. Não haverá aplicação da prova fora dos espaços físicos, das datas e dos 

horários predeterminados neste Edital. 

 
 
 
 


