SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Edital nº 177/2017-PROGESP

Boa Vista - RR, de 01 de novembro de 2017.

O PRÓ-REITOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA, no
uso de suas atribuições legais e estatutárias,

RESOLVE:

Tornar público o Local e Horário da Prova Escrita e Entrevista do Processo Seletivo Simplificado para
contratação de Professor Substituto objeto do Edital nº 159/2017 de 17 de outubro de 2017, publicado no
D.O.U. em 18 de outubro de 2017, seção 03, conforme abaixo:

Quadro 01 – Economia:
Sorteio do ponto
Prova Escrita

DATA
06/11/2017
06/11/2017

LOCAL
CTS* – Sala 01
CTS* – Sala 01

HORÁRIO DE INÍCIO
07:40
08:00

Entrevista

06/11/2017

CTS* – Sala 01

14:00

*Centro Treinamento do Servidor CTS.
Av. Cap. Ene Garcez, 2413 - Bairro Aeroporto
Boa Vista - Roraima - 69304-000
Telefone: (95) 3623-4451

2- O candidato deverá apresentar-se no local designado para as provas, munido com documento
oficial de identificação com foto, de preferência com 30 (trinta) minutos de antecedência do
fechamento do portão.
3- O portão do CTS será aberto para entrada dos candidatos às 07 (sete) horas da manhã e às 07 (sete)
horas e 40 (quarenta) minutos o portão do CTS será fechado, não podendo mais nenhum candidato
adentrar para prova.
4- Às 07 (sete) horas e 50 (Cinquenta) minutos, haverá o sorteio do ponto da prova escrita.
5- A Entrevista terá início após o Sorteio da Ordem de entrevista dos candidatos, realizado pelo fiscal.
6- O sorteio da ordem de entrevista, ocorrerá às 13:40, devendo todos os candidatos estarem presentes.
7- Se ao ser chamado à entrevista, e o mesmo não estiver presente, será eliminado do processo seletivo,
conforme item do Edital de abertura.
8– O sorteio será realizado aos candidatos que compareceram à prova escrita.
9- Após o sorteio da ordem de apresentação deverão ficar no local todos os candidatos que farão a entrevista.
10 - Os candidatos ficarão em uma sala diferente a da entrevista à espera de sua chamada.
11– O sorteio da ordem de apresentação será realizado aos candidatos que compareceram à prova escrita.
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12 - Após a finalização de sua entrevista o candidato poderá sair do local de prova.
13 - O fiscal será responsável por identificar os candidatos e controlar a ordem de apresentação.

Carlos Alberto Marinho Cirino
Pró-Reitor de Gestão de Pessoas
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