
AVISOS IMPORTANTES PARA O DIA DA PROVA 
 

1) O candidato deverá portar o seu documento de identificação pessoal original com foto, em 

todos os eventos do Exame, não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas. Serão 

aceitos como Documentos de Identificação os previstos no item 8.2.1.1 das Instruções 

Específicas(Edital); 
 

2) NÃO SERÃO ACEITOS como documentos de identificação pessoal: Certidão de 

nascimento ou de casamento ou Contrato de união estável; Título de eleitor; Carteira de 

estudante; cartão do Cadastro de Pessoa Física (CPF); Carteira de clube ou de entidade de 

classe; crachá funcional; Certificado de Alistamento Militar (CAM); Certificado de 

Dispensa de Incorporação (CDI), Carteira Nacional de Habilitação emitida anteriormente à 

Lei Federal nº 9.503/97, ou quaisquer outros documentos não constantes no Edital; 
 

3) Com a finalidade de se evitar atraso no dia da prova, a EPCAR aconselha aos candidatos 

se familiarizarem com o trajeto do local de prova; 
 

4) O candidato somente poderá utilizar o seguinte material: caneta esferográfica de 
corpo transparente, de tinta azul ou preta; 

 

5) Por razões de segurança e de sigilo, uma vez iniciadas as Provas Escritas, o candidato: 

deverá permanecer, obrigatoriamente, no local de realização das provas por, no mínimo, 2 

(duas) horas e 30 (trinta) minutos; somente poderá levar consigo o Caderno de Questões se 

permanecer no recinto por, no mínimo, 5 (cinco) horas depois de iniciadas as provas; e não 

poderá, sob nenhum pretexto, fazer quaisquer anotações em local que não seja no próprio 

Caderno de Questões; 
 

6) Não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão, realizar as Provas Escritas 

portando, junto ao corpo ou sobre a mesa, óculos escuros, BRINCOS, QUAISQUER 
ADORNOS NA REGIÃO DAS ORELHAS, colar, pulseira, gorro, bibico, lenço ou faixa 

de cabeça, chapéu, boné ou similares, luvas, cachecol, bolsa, mochila, pochete, livros, 

manuais, impressos, cadernos, folhas avulsas de qualquer tipo e/ou anotações (inclusive o 

cartão de inscrição), lápis, lapiseira, borracha, caneta de corpo não transparente, 

calculadora, protetores auriculares, telefone celular, relógio de qualquer tipo, chave 

alarme, aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registros eletrônicos, e/ou 

quaisquer dispositivos que receba, transmita e armazene informações; 
 

7) Alimentação do candidato: permitidos água, barras de cereais, chocolates, tudo 

acondicionado em sacos plásticos transparentes; 
 

8) Qualquer dúvida envie um e-mail para epcar.processoseletivo@gmail.com ou faça contato 

com a EPCAR por meio dos telefones (32) 3339-4050 ou (32) 3339-4051; e 
 

9) O CANDIDATO DEVERÁ APRESENTAR-SE FAZENDO USO DE MÁSCARA DE 
PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, COBRINDO NARIZ E BOCA. 

 


