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EDITAL Nº 03 / 2014 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS 

 
INFORMAÇÕES SOBRE A REALIZAÇÃO DA PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 

1. A prova terá duração de 4 (quatro) horas improrrogáveis. 

2. Data da prova: 06/04/2014 

3. Início de realização da prova: 13h00min 

4. Término de realização da prova: 17h00min 

5. Tipo de Prova: Discursiva ou Dissertativa (informação divulgada com a Homologação das 

Inscrições) 

6. A Prova Discursiva consistirá na resolução de 5 (cinco) questões, sem prazo para consultas.  

7. Na Prova Dissertativa, após o sorteio do tema e antes de iniciada a redação da prova, o candidato 

disporá do prazo de 1 (uma) hora para consultas, exclusivamente, a materiais impressos, textos, obras 

e trabalhos publicados, sem que o mesmo se retire do local da prova. 

8. É vedado ao candidato realizar anotações no prazo de consultas descrito no item 7, bem como realizar 

consultas durante a prova, sob pena de exclusão do Concurso. 

9. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência 

mínima de 30 (trinta) minutos do horário do início, munido de documento de identidade original 

com foto e caneta esferográfica (tinta azul ou preta).  

10. Não será admitido na sala de provas o candidato que se apresentar após o início da mesma, nem 

haverá segunda chamada de provas, seja qual for o motivo alegado. 

11. A critério da Banca Examinadora e a partir das características das provas elaboradas pelas mesmas, 

consta informar que será permitido o uso de calculadora científica não programável para as 

provas com Índices de Inscrição relacionados abaixo. 

ÍNDICES DE INSCRIÇÃO COM PERMISSÃO PARA UTILIZAR CALCULADORA 

303 323 336 

317 324 337 
318 327 338 
322 333 342 

12. As provas serão realizadas no Campus Serra do Ifes, localizado à Rodovia ES-010, Km 6,5, 

Manguinhos, Serra-ES, CEP 29173-087. 

Ifes, em 31 de março de 2014. 
Comissão do Concurso Público 

Portaria Nº 131, de 21 de janeiro de 2014 


