
ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS

1ª FASE – CA CFG 2019/2020

Seguem algumas importantes orientações para a realização de sua prova da 1ª FASE do CA
CFG 2019/2020, a ser realizada no dia 15 OUT 19:

1. Sugere-se  ao(à)  candidato(a)  o  comparecimento  ao  local  de  prova  às  11h30min
(horário oficial de Brasília), impreterivelmente, portando o cartão de identificação e a
carteira de identidade (documentação de identificação original com foto, não sendo
aceitas cópias, ainda que autenticadas).

2. Lembramos  que  o  Cartão  de  Identificação encontra-se  disponível  na  área  do
candidato e deverá ser impresso e apresentado nos dias de prova. Não será aceita a
apresentação do cartão de identificação eletrônico em aparelho celular ou em outro
aparelho similar.   

3. Os seguintes materiais são permitidos para realização das provas: caneta esferográfica
(azul ou preta) - lápis preto ou lapiseira (apenas para desenhos e rascunho) - borracha
- transferidor - par de esquadros - compasso – régua milimetrada. Esses materiais não
poderão  conter  qualquer  tipo  de  inscrição,  exceto  as  de  caracterização  (marca,
fabricante, modelo) e as de graduações (transferidor, esquadros e régua), nem possuir
recursos eletrônicos ou de transmissão de dados. 

4. Biscoitos, doces, barra de cereal e bebidas não alcoólicas poderão ser consumidos
durante a realização das provas. 

5. O(a) candidato(a) deverá comparecer aos locais de realização do Exame Intelectual
com  trajes  compatíveis  com  a  atividade.  Não  será  permitida  a  entrada  de
candidatos(as) trajando bermuda, calção, sunga, camiseta sem mangas, boné, gorro,
chapéu, viseira, chinelos e outros, devendo os cabelos e as orelhas do(a) candidato(a)
estarem  sempre  visíveis.  E  ainda,  não  será  permitido  usar  trajes  referenciando
preferências de partido político, coligação ou candidatos. 

6. Os portões de acesso aos locais do Exame Intelectual  serão fechados às 12h45min,
considerando o horário oficial de Brasília, momento a partir do qual não mais será
permitida a entrada de candidato(a)s. 

7. O término das provas ocorrerá às 17h30min (horário oficial de Brasília). 

Informamos ainda que os setores de provas já encontram-se disponíveis em nosso
site. 

Desejamos a todos uma boa prova. 

Equipe Vestibular – IME. 


