UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA–UEPB
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA–PRPGP
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES-PPGFP

ORIENTAÇÕES PARA A PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTO
A Coordenação do Mestrado Profissional em Formação de Professores – MFP, através do Presidente da Comissão de Seleção, no
uso de suas atribuições, comunica aos candidatos que têm direito a participar da Prova Escrita de Conhecimento do Processo de
Seleção para 2014, que a referida Prova, será aplicada no dia 25 de novembro de 2013, conforme consta em Edital, às 08h, no
auditório III, do Centro de Integração Acadêmica (3º andar), localizado na Rua Rua Domitila Cabral de Castro, S/N, Bairro Universitário,
Campina Grande-PB. Os candidatos aptos a esta prova devem atender às seguintes orientações:

a) Chegar 30 minutos antes do horário previsto para o início da prova, conforme item 7.1 do Edital;
b) O candidato deve mostrar, para conferência do fiscal da sala, documento de identidade. Caso este documento tenha sido
perdido, roubado ou que não esteja de posse do candidato, este deve mostrar ao fiscal, conforme consta no Edital publicado, o
Boletim de Ocorrência no qual conste a justificativa da não apresentação do referido documento, podendo ser substituído por
outro que tenha foto;
c) Não é permitido o uso de dicionário ou de quaisquer outros materiais ou objetos além de caneta esferográfica azul ou preta;

d) A prova terá duração máxima de 03 (três) horas, conforme item 7.2 do Edital. Após 08h não será permitida a entrada de
nenhum candidato, desclassificando-o automaticamente do processo.
e) Não é permitido o uso de celular ou outro aparelho eletrônico. Ao entrar na sala, o candidato deve desligá-los e assim estes
devem permanecer até a saída do candidato do local da prova.
Campina Grande, 22 de novembro de 2013.

Prof. Dr. Antonio de Pádua Dias da Silva
Presidente da Comissão de Seleção MFP – 2014.

