UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS
NÚCLEO DE SELEÇÃO
PROCESSO SELETIVO ESPECIAL – 2019/1 - PROGRAMA DA UEG DE ACESSO À EDUCAÇÃO SUPERIOR PARA
REFUGIADOS E PORTADORES DE VISTO HUMANITÁRIO NO BRASIL
ENDEREÇOS DOS LOCAIS DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVA E DE REDAÇÃO

Anápolis, 6 de dezembro de 2018.
As provas serão realizadas no dia 09 de dezembro de 2018. Os portões do local de provas serão abertos às 12 horas, para 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 das provas com antecedência mínima de 1 (uma) hora do
horário fixado para o fechamento dos portões.
O candidato deverá comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica de corpo transparente e de tinta preta, o comprovante de inscrição, documento oficial e original de
identidade que contenha foto e, preferencialmente, impressão digital.
ATENÇÃO:
Durante a realização das provas NÃO será permitido portar e/ou utilizar armas de qualquer natureza, alarmes, aparelhos eletrônicos, relógios de qualquer natureza, instrumentos que permitam a
transmissão e/ou recepção de dados (qualquer sinal sonoro, de alerta e/ou despertar, indiferente de interferência direta do candidato, será considerado utilização), óculos escuros, abafadores
auriculares, tampões e/ou similares, carteira de bolso, bolsas e similares, acessórios de chapelaria, lápis, lapiseira, borracha, caneta de corpo não transparente, régua de cálculo, calculadoras ou
similares, livros, dicionários, notas e impressos ou quaisquer outros objetos pessoais, conforme item 82 do Edital. Não será permitida a entrada na sala de provas de bebidas ou alimentos em
recipientes ou embalagens que não sejam fabricados com material transparente, tais como: garrafa de água, refrigerantes ou sucos, bolachas ou biscoitos, chocolates, balas, barras de
cereais etc. Os alimentos poderão estar acondicionados em sacos plásticos totalmente transparentes. Os candidatos com cabelos longos devem comparecer com os cabelos presos,
deixando as orelhas à mostra.
Anápolis
Local

Endereço

CÂMPUS UEG ANÁPOLIS DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS HENRIQUE SANTILLO

Rod. BR 153, n. 3105 - Fazenda Barreiro do Meio - Anápolis-GO

Aparecida de Goiânia
Local

Endereço

CÂMPUS UEG APARECIDA DE GOIANIA

Rua Mucuri, s/n , Área 03 - Setor Conde dos Arcos - Aparecida de Goiânia-GO

Goiânia
Local

Endereço

CENTRO DE AULAS D - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

Rua 235, Qd. 62, entre a 1ª e 5ª Avenida - Setor Universitário - Goiânia-GO

Profª. Eliana Machado Pereira Nogueira
Diretora do Núcleo de Seleção
Universidade Estadual de Goiás

No endereço eletrônico www.vestibular.ueg.br o candidato, com o seu número de inscrição, poderá obter mais informações sobre o local onde fará as provas.
Rod. BR-153, Quadra Área km 99 - Bairro São João - Anápolis-GO - CEP: 75.132-903 -

(62) 3328-1122
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