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PROVA ESCRITA

A comissão do processo seletivo da Pós Graduaçâo em Contabilidade
para gestão pública e empresarial vem reiterar o que informa o edital n. 12, item
3.2.1, sobre a primeira etapa - prova escrita, que será realizada na Sala dos
Gonselhos do GCJSIUFCG no Bloco Administrativo - BR 230 km. O horário
de duração da prova continua sendo das 19:00 - 22:00 h.

Para a realização da prova, o (a) candidato (a) deverá portar caneta
esferográfica azul ou preta e apresentar ao fiscal da prova, um documento
oficial com foto e assinar a lista de frequência, conferindo seu nome
completo e o seu código/ordem.
No início da prova, o (a) candidato (a) receberá o caderno de provas e a

folha de respostas, cabendo o mêsmo a conferir se o caderno de provas
contém 20 questões e se o seu código/ordem impresso na folha de
respostas está correto.
Será permitido entregar o caderno de provas e a folha de respostas após

meia hora de prova. Tratando-se do caderno de provas, será permitido
Ieva-lo após t hora da realização da mesma.

A comissão informa que só será corrigida a folha de respostas.

Portanto, o resultado das provas será divulgado sem o nome dos (as)
candidatos (as), constando, dessa forma, exclusivamente o códigolordem e
a nota. No dia 20 de outubro serão divulgados o gabarito oficial e o resultado das
provas.

Em nome da Comissão, fico a dispor para qualquer esclarecimento.

Sousa, 18 de outubro de2O17.
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