
 

 

 

 

 

EDITAL Nº 01/2014 - PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES CANDIDATOS/AS 

AOS CURSOS DE ENSINO MÉDIO REGULAR E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NA FORMA INTEGRADA / 2015 (1º ANO) 

 

ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS 

 

 A FUNEC por meio de sua Comissão de Processo Seletivo vem reforçar alguns 

cuidados que os candidatos devem observar para evitar qualquer prejuízo ou serem 

impedidos de realizarem a prova no próximo dia 18/01/2015 por não observarem às 

regras previstas no Edital: 

 

1. Estarem atentos ao horário de início das provas. Os portões serão abertos às 

8:15 horas, e fechados às 9:00 horas. Após o seu fechamento não será mais 

permitida a entrada de candidatos ao local de prova. Por isso orientamos a 

todos os candidatos que verifiquem o seu local de prova antecipadamente, a 

forma de acesso, endereço, etc. 

 

2. Não será permitida a realização da prova pelos candidatos que não portarem 

DOCUMENTOS DE IDENTIDADE OFICIAIS COM FOTO ORIGINAL, 

conforme descrito nos itens 6.4 e 6.5: 

 

6.4. Os candidatos deverão comparecer aos locais de prova 60 minutos (1 

hora) antes do horário previsto para o início da realização das provas, munidos 

com o documento original de identidade, oficial com foto informado no ato da 

inscrição e também munidos de caneta esferográfica de tinta azul ou preta e do 

Comprovante de Inscrição (imprimir conforme item 4.1).  

 

6.5. Serão considerados documentos de identidade oficial: as carteiras ou 

cédulas de identidade; Carteira de Trabalho, carteiras expedidas por Ordens ou 

Conselhos criados por Lei Federal ou Controladores do Exercício Profissional, 

desde que contenham foto, a impressão digital e o número de identidade que  



 

 

 

 

 

 

lhes deu origem. Não será aceita como documento de identificação a certidão 

de nascimento.  

 

Assim, não será permitido que os candidatos realizem a prova sem portarem 

um dos documentos acima mencionados. Serão eliminados automaticamente 

os candidatos que apresentarem carteiras de estudantes, documentos com foto 

sem ser original ou especificado no Edital, com rasuras, certidões, ou 

quaisquer outros documentos que não seja considerado documento oficial; 

 

3. Ao ingressar em sala os candidatos devem desligar os aparelhos eletrônicos, 

tais como celulares, tablets, mp4, etc, e colocarem os mesmos no saco plástico 

que será disponibilizado pelos fiscais no dia de aplicação, conforme consta no 

item 6.13 do Edital. Destacamos que o porte de qualquer aparelho eletrônico, 

mesmo que desligado, durante a realização das Provas implica em eliminação 

automática do Processo Seletivo. 

 

 

 

Contagem, 14 de janeiro de 2015. 

Comissão de Processo Seletivo da FUNEC 

(Portaria nº 129, de 2014) 

 


