
COORDENAÇÃO GERAL DE PROCESSOS SELETIVOS – COPESE 
EDITAL 20/2018 - PROGEPE  

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS EM LINGUAGEM DE SINAIS - 2018 

 
 

 Local de Realização: 
 Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Juiz de Fora. 
 Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, próximo ao Caixa Eletrônico. 
 Bairro: Martelos. 
 Cidade: Juiz de Fora – MG. 

 
 Data: 18 de junho de 2018 (Segunda-feira). 

 Horário: a prova ocorrerá em dois turnos, manhã e tarde. 

o TURNO DA MANHÃ: início às 8h, não haverá tolerância para entrada de candidatos 
(Chegar com antecedência de até 1h). 

 Candidatos do turno da manhã: 

 ANDREIA DE OLIVEIRA PENA 

 ANDRESSA MARIA DA SILVA 

 CRISLAINE DE SOUZA FERREIRA 

 EDIRLAINE JANAINA DOS SANTOS 

 EVANDRO OSORIO DOS ANJOS 

 FELIPE AUGUSTO LOPES 

 GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA 

 JANAINA ARRUDA MARQUES 

o TURNO DA TARDE: início às 14h, não haverá tolerância para entrada de candidatos 
(Chegar com antecedência de até 1h). 

 Candidatos do turno da tarde: 

 KELLEN CRISTINA PERES M DOS ANJOS 

 MARCIA CRISTINA PIRONI DUARTE 

 NADIA MENEZES DE RODRIGUES 

 QUEILA ERICA TAGLIATTI DE SOUZA 

 RAFAELA ALEIXO PINTO 

 RAQUEL ALMEIDA MOREIRA 

 ROSIANE VIEIRA DA COSTA 

 ROSIMERY SOARES TEIXEIRA 

 SHIRLEI DOS REIS DIAS 

 Por questão de sigilo, os candidatos ficarão confinados sob fiscalização da Instituição 
durante seu turno de realização da prova. 

 Os candidatos só poderão participar da prova prática se estiverem portando, obrigatoriamente, 
documento de identidade (original e com fotografia). 

 Ao candidato será permitido trazer alimentação leve e água para consumo no local de 
confinamento, não podendo se ausentar em hipótese alguma do local para adquiri-los, nem 
receber nenhum tipo de alimento durante este período. A UFJF não fornecerá nenhum tipo de 
alimentação. 

ATENÇÃO: é vedado ao candidato utilizar na sala de confinamento e de prova: capacete, armas e 
aparelhos eletrônicos, tais como celulares, qualquer tipo de relógio, calculadoras, walkmans, mp3, 
mp4, aparelhos auditivos e equipamentos similares.  Também será eliminado o candidato que 
apresentar-se após o horário previsto e não realizar as provas independentemente do motivo. 


