PROVA ORIENTAÇÃO NACIONAL AOS CANDIDATOS (AS) AO
MESTRADO PROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA
PROVA INGLÊS – 10/02/2020 – 9 às 12 – Sala de Aula 1 – Espaço Acadêmico
– 3º andar – IAM/FIOCRUZ-PE
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 10/02/2020 – 13:30 às 17:30
– Sala de Aula 1 – Espaço Acadêmico – 3º andar – IAM/FIOCRUZ-PE
A orientação do PROFSAÚDE aos candidatos (as) é que evitem ao máximo possíveis
atrasos. Recomenda-se o planejamento de chegar ao local de prova com 1h de
antecedência, ou seja, às 8h, considerando que o início está previsto para às 9h, no
horário oficial de Brasília- Atenção aos estados que funcionam com fuso-horário
diferente.
O documento de identificação deve conter foto e ficar em mãos. São válidos:
•
RG (Cédula de identidade);
•
Passaporte;
•
Certificado de Reservista;
•
CNH (Carteira Nacional de Habilitação);
•
Carteira de Trabalho e Previdência Social;
•
Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenham
validade como documento de identidade;
•
Identidade para estrangeiros expedida pelo Ministério da Justiça.
Orientamos também que estejam atentos às seguintes instruções quanto aos
objetos proibidos durante a prova:
•
livros;
•
manuais;
•
borracha;
•
anotações;
•
boné, chapéu, viseira, gorro ou similares;
•
fones de ouvido ou qualquer transmissor, gravador ou receptor de dados, imagens,
vídeos e mensagens;
•
impressos;
•
lapiseira;
•
óculos escuros;
•
caneta de material não transparente;
•
dispositivos eletrônicos (calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones
celulares, smartphones, tablets, pen drives, mp3 ou similares, gravadores, relógios,
alarmes).
•
É facultativo o uso de dicionário (formato impresso) na prova de inglês.
A prova acabou, e agora?
Orientamos os (as) candidatos (as) a se reportarem ao cronograma do processo
seletivo, disponível no Edital, onde constam todas as etapas de seleção e seus
respectivos prazos.
Desejamos sucesso e boa prova!

