
Prezado(a) Candidato(a) 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES A SEREM SEGUIDAS: 

1- As provas serão realizadas nos dias 09 e 10 de julho, domingo e segunda-feira. 

2- Os portões abrem às 13h00min e fecham às 14h00min. Não é possível a entrada de candidatos após às 
14h00min. 

3- Os candidatos deverão permanecer no local de provas até as 17h45min no domingo (09/07) e até as 
17h15min na segunda-feira (10/07). 

4- O ensalamento, ou seja, os locais de realização de provas, estão disponíveis no site cps.uepg.br/vestibular. 

5- NÃO PRECISA LEVAR FOTO NO DIA DA PROVA. Durante o período das inscrições era permitido o envio 
da foto 3x4. Porém era opcional. Quem não enviou, não tem problema algum. A foto será exigida pela Seção 
de Matrícula em caso de sua aprovação no Vestibular. 

6- PARA TER ACESSO AO LOCAL DE PROVAS É NECESSÁRIO SOMENTE: 

- Documento Oficial de Identificação - RG - original 
- Caneta esferográfica com tinta azul-escura ou preta, escrita grossa e de material transparente. 

7- Durante o período de resolução das provas será realizada a identificação dos candidatos, mediante a coleta 
de assinaturas e coleta de impressões digitais. 

8- Durante a resolução das provas é permitido a utilização das instalações sanitárias, em caso de absoluta 
necessidade. A saída será registrada e assinada pelo candidato em relatório próprio. 

9- Garrafas com líquidos e alimentos embalados para consumir durante a prova deverão ter removidos o rótulo 
e/ou a embalagem, e, serão examinados pelos aplicadores de prova. 

10- No decorrer do horário de duração da prova, os candidatos não poderão usar bonés, chapéus, boinas, 
óculos escuros ou outros acessórios pessoais que comprometam a segurança e o bom andamento do 
Vestibular. 

11- Durante a realização da prova ou no deslocamento acompanhado do candidato para utilizar as instalações 
sanitárias, se for detectado o porte pelo candidato de arma, de telefone celular, qualquer outro aparelho 
eletrônico não permitido, mesmo que desligado ou portando objetos pessoais não autorizados e que deveriam 
estar dentro da embalagem, estará determinado o impedimento da continuidade da prova e a sua incontestável 
e sumária eliminação do Vestibular. 

12- Na entrada das instalações sanitárias será realizada a revista dos candidatos através de aparelho detector 
de metais. 

13- Obrigatoriamente, telefone celular e/ou qualquer outro aparelho eletrônico (que deverão estar desligados), 
relógios, pulseiras, correntes, pingentes, óculos escuros, chaves do carro, controle de alarme de carro, lápis, 
lapiseira, borracha, pen drive, carteira de documentos/dinheiro e demais objetos similares não autorizados 
deverão ser acondicionados na sacola plástica, fornecida na entrada da sala de provas. 

14- Os candidatos que necessitarem de uma declaração de presença poderão obter o documento 
personalizado, via internet, a partir das 17h00min do dia 12 de julho de 2017, no site cps.uepg.br mediante sua 
senha e protocolo de inscrição no Vestibular. 

15- Essas e outras informações estão disponibilizadas no MANUAL DO CANDIDATO. É dever do candidato 
se inteirar dos procedimentos descritos no MANUAL DO CANDIDATO. 

Boa sorte! 
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