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1. O município de realização da prova será a mesma cidade para qual o candidato pleiteia a vaga. O endereço será 

divulgado a posterior no link: http://paraiba.pb.gov.br/educacao/escolas-cidadas-integrais/. 

2. É necessária a apresentação, no dia de realização da prova, de  documento  oficial com foto e comprovante de inscrição 

impresso. 

3. Durante a aplicação da prova não será permitido: 

a. qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;  

b. consultar qualquer tipo de material;  

c. levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;  

d. portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone celular, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, 

gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica digital, controle de alarme de carro etc., bem como relógio 

de qualquer modelo, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. 

e, ainda, lápis, lapiseira (grafite), corretor líquido e/ou borracha. Tal infração poderá acarretar a eliminação 

sumária do candidato.  

4. O preenchimento das respostas da prova objetiva, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com 

caneta esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do 

candidato.        

5. O tempo disponível para a realização da prova é de 2 (duas) horas, já incluído o tempo para a marcação da folha de 

respostas da prova objetiva. 

6. Somente após decorrida uma hora do início da prova você poderá retirar-se da sala de prova sem, contudo, levar o 

caderno de provas. 

7. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas e o caderno de prova ao fiscal da sala, e deixe o local de prova. Caso 

você se negue a entregar, será eliminado do concurso.  

8. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário.  

 

 


