
 

 

 
 

 

Instruções para a realização das provas 

Local: Campus da UFJF em Juiz de Fora - Faculdade de Enfermagem – Salas 6 e 7 

 

1. O ingresso do candidato e das candidatas no local da prova deverá ser feito mediante a 

apresentação de documento original de identidade válido com foto. 

2. Não será permitido o ingresso no local da prova após o horário de início que consta na 

Chamada Pública e que está disponibilizado na página do MPSF/ProfSaúde/UFJF (Novo 

cronograma). 

3. Não será permitida a entrada de candidatos e candidatas no local da prova portando quaisquer 

tipos de aparelhos eletrônicos. Caso o candidato ou candidata leve algum aparelho eletrônico, 

este deverá ser entregue ao fiscal de sala. 

4. É facultativo o uso de dicionário (formato impresso) na prova de inglês, mas não será permitida 

a utilização de quaisquer recursos eletrônicos (tradutor, palmtop etc.).  

5. Na prova escrita de conhecimentos, não será permitida qualquer consulta. Assim, não será 

permitida a utilização de quaisquer anotações nem de recursos impressos ou eletrônicos 

(tradutor, palmtop etc.). 

6. O não cumprimento das normas estipuladas na Chamada para Seleção Pública implicará a 

exclusão do candidato e deverá ser relatado pelo Fiscal de Prova na ata. 

7. Todos os candidatos e candidatas deverão assinar a lista de presença. 

8. Ao serem entregues, as provas deverão ser identificadas com o código de identificação do 

candidato ou candidata, sendo vedada qualquer outra forma de identificação na prova e nas 

folhas de resposta. 

9. As três últimas pessoas que concluírem a prova deverão assinar a Ata de Realização de Prova 

e deixar o local simultaneamente. 

10. Ao término de cada prova, os candidatos e candidatas deverão entregar o caderno de provas 

e o cartão de resposta ao fiscal de prova. 

11. Para preencher o cartão de respostas, deverá ser usada caneta azul ou preta. 

12. Mais informações serão sempre disponibilizadas na página do ProfSaúde da UFJF. 

Acesso de carro: https://www.google.com.br/maps/dir/-21.7610407,-
43.3498297/Faculdade+de+Odontologia,+Universidade+Federal+de+Juiz+de+Fora+-
+Rua+Jos%C3%A9+Louren%C3%A7o+Kelmer,+S%2Fn+-+S%C3%A3o+Pedro,+Juiz+de+Fora+-
+MG,+36036-900/@-21.7723531,-
43.3543602,15z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x989b0ab08362fb:0xaeddb75b3ee5046c!2m2!1
d-43.3669929!2d-21.7767324!3e0     (A Faculdade de Enfermagem fica ao lado da Faculdade de Odontologia) 

Ônibus: http://guiaufjf.weebly.com/onibus.html 
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