
�ÚCLEO DE SELEÇÃO

PROCESSO SELETIVO UEG 2011/1

ENDEREÇO DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PROVA

A prova será realizada no dia 17 de outubro de 2010. Os portões do local de prova serão abertos às 12 horas, para a entrada dos candidatos, e fechados às 13 horas, horário oficial de 
Brasília-DF. Não será permitida a entrada de candidatos fora deste horário. O candidato deverá comparecer ao local de realização da prova com antecedência mínima de trinta minutos do horário 
fixado para o fechamento dos portões, munido de régua 30 cm, esquadros, compasso, lápis 6B, lapiseira com grafite, caneta esferográfica preta, borracha, cola branca 90g, tesoura pequena 
sem ponta, caneta hidrocor e lápis de cor.
Para acesso à sala de prova o candidato deverá apresentar o comprovante de inscrição, documento oficial e original de identidade que contenha foto e, preferencialmente, impressão digital.

ATENÇÃO:
Durante a realização das provas, o candidato NÃO poderá portar nem utilizar armas, aparelhos eletrônicos, aparelhos digitais, relógios de qualquer natureza, instrumentos que permitam a transmissão 
e recepção de dados, óculos escuros, carteira de bolso, bolsas e similares, acessórios da chapelaria, livros, calculadoras ou similares, dicionários, notas, impressos, caneta diferente da especificada 
no Edital,  e/ou quaisquer outros objetos pessoais, conforme item 101 do Edital.
Qualquer sinal de alerta e/ou despertar de aparelhos que permitam transmissão e recepeção de dados será considerado utilização.
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No endereço eletrônico www.vestibular.ueg.br o candidato, com o seu número de inscrição, poderá obter mais informações sobre o local onde fará a prova. 


