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O PRÓ-REITOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA, 

no uso de suas atribuições legais e estatutárias,  

 

RESOLVE: 
 

1. Tornar público o horário da Prova Objetiva do Concurso Público para provimento de cargo do 

Quadro Permanente de Pessoal Técnico-Administrativo desta Universidade, para cargos de níveis de 

classificação “E” e, “D”, objeto do Edital nº 40/2019 de 24 de abril de 2019, publicado no D.O.U. em 

25 de abril de 2019, seção 03, retificado pelo Edital nº 46/2019 de 03 de maio de 2019, publicado no 

D.O.U. em 06 de maio de 2019, seção 03, conforme abaixo: 
 

TURNO NÍVEL FECHAMENTO DOS PORTÕES INÍCIO DA PROVA 

Manha  NÍVEL D e E 08:00 08:10 

 

1.1 Será eliminado do Concurso Público o candidato com inscrição deferida que:  

a) não comparecer ao local das provas no horário estabelecido ou chegar após o fechamento dos 

portões;  
b) comparecer ao local das provas sem documento de identificação (na forma impressa);  

c) ausentar-se da sala de provas sem justificativa ou autorização, após ter assinado a lista de 

presença;  

d) rasurar o cartão de respostas;  

e) utilizar-se de livros, máquinas de calcular ou equipamento similar, dicionário, notas ou 

impressos que não forem expressamente permitidos ou que se comunicar com outro candidato;  
f) for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, bem como se estes emitirem sinais sonoros 

ainda que dentro do invólucro;  
g) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, 

com as autoridades presentes ou com os demais candidatos; 
 

2. Tornar público os locais da Prova Objetiva do Concurso Público para provimento de cargo do Quadro 

Permanente de Pessoal Técnico-Administrativo desta Universidade conforme Anexo I: 
 

 

 

 

 

 

Newton Ricardo Pereira Souza  
Pró-Reitor de Gestão de Pessoas 

 


