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I) Instruções para a realização das provas:  

A) As provas escritas de Matemática e Português serão realizadas no dia 10 de junho de 2018, terá início às 
10:30 horas e duração de 3 (três) horas.  

B) O candidato deverá portar, obrigatoriamente, um documento oficial de identificação original, com 
fotografia, assinatura, preferencialmente recentes, e dentro da validade e caneta esferográfica de tinta 
azul ou preta com corpo de plástico transparente, não sendo permitido portar lápis e borracha. É 
recomendável portar também o comprovante de inscrição. 

C) Não serão aceitos como documento de identificação: cópia ainda que autenticada, protocolos, certidão de 
nascimento, CPF, título de eleitor, certidão de reservista sem foto, carteira de habilitação sem foto, carteira 
de estudante, carteira funcional sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou 
danificados. 

D) O candidato deverá estar no local de realização das provas com a antecedência necessária, observando 
que os portões de acesso a esse local será aberto às 08:30 horas e fechados às 09:30 horas. Após o 
fechamento dos portões, o limite para o candidato se apresentar no recinto de realização de provas será até 
10:00 horas.  

E) O candidato que chegar ao local de realização das provas após o fechamento dos portões de acesso, bem 
como aqueles que não se apresentar no recinto de realização das provas até 10:00 horas, será eliminado do 
Processo Seletivo.  
 
F) Não será autorizada a entrada do candidato fazendo uso de chinelos, “short”, bermuda para ambos os 
sexos e camiseta sem manga para os candidatos do sexo masculino.  

G) Não será permitido, no interior dos recintos de realização das provas, o uso de telefones celulares, 
smartphones, máquinas fotográficas, “pagers”, calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, “tablets”, 
“ipods”, gravadores, “pen drives”, mp3 ou similar, “notebooks”, relógios (digitais e analógicos), alarmes de 
qualquer espécie e de qualquer equipamento que possibilite a troca de dados à distância. Também será 
proibido o manuseio de bolsas, mochilas, pastas e volumes similares. 

H) Durante a realização das provas, o candidato não poderá usar óculos escuros, protetores auriculares, fones 
de ouvido, boné, gorro e similares.  

II) Locais das provas : 

 
Rio de Janeiro/RJ  
 

CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE GRAÇA ARANHA (CIAGA) 
Avenida Brasil nº 9.020 – Olaria - Rio de Janeiro - RJ.   
Ao lado do Iate Clube Carioca, próximo ao piscinão de Ramos 
(Passarela 14 da Av. Brasil) 

 


