
 
PROCESSO SELETIVO -  TURMA 2019.2 

EDITAL 001/2019 
 

COMUNICADO – 1O ETAPA 
 

A Coordenação do PPGEEB/CEPAE/UFG comunica que a 1ª Etapa do Processo 
Seletivo – 2019.2 (Prova Escrita) será realizada nas dependências do Centro de Ensino e 
Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade Federal de Goiás (CEPAE/UFG), situada no 
seguinte endereço:  

Avenida Esperança, s/n, Campus Samambaia, Goiânia/GO, CEP: 74690-900. 
  
A fim de que o processo transcorra da melhor maneira possível, solicitamos a atenção 

dos candidatos para as seguintes orientações:  
 

1. A prova escrita será realizada no dia 29 de março de 2019 - (sexta-feira), com 
previsão de início às 14h e término às 18h. 

2. A entrada dos candidatos somente será realizada pelo Portão Principal do CEPAE (a 
entrada de alunos, em frente ao ponto de ônibus).  

3. Os portões do CEPAE serão abertos para acesso ao local de prova, a partir das 
13h30.  

4. Os portões se fecham às 14h e não mais será permitida a entrada de candidatos 
no CEPAE. 

5. O candidato deverá comparecer ao local de realização da prova escrita munido de 
caneta esferográfica de tinta preta ou azul e original de um documento oficial de 
identidade com foto.  

6. Antes da prova, o candidato deixará  outros pertences, caso tenha levado, incluindo o 
celular desligado, em lugar determinado pelo fiscal de sala. 

7. Não será permitida entrada de candidatos na sala de aplicação da prova, após o 
horário de início da prova escrita.  

8. Somente será permitido ao candidato retirar-se definitivamente da sala de aplicação 
de prova 90 (noventa) minutos após o seu início, ou seja, a partir das 15h30.  

9. Não será permitida, durante a realização da prova escrita, a comunicação entre os 
candidatos, o porte e utilização de aparelhos celulares ou similares, de livros, de 
anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta, sendo eliminado 
do processo seletivo o candidato que descumprir esta determinação.  

10. O número de inscrição de cada candidato está informado no documento 
“Homologação final das inscrições”, disponível no site.  

11. Verifique, no quadro a seguir, a distribuição dos candidatos pelas salas de realização 
da prova, de acordo com o número de inscrição.  

 



 
 
 

Distribuição Candidatos / Salas 

Salas* 
Candidatos  

(n. de inscrição) 

SALA 01 – 6o A 001 a 030 

SALA 02 – 6o B 031 a 060 

SALA 03 – 7o A 061 a 090 

SALA 04 – 7o B 091 a 120 

SALA 05 – 8o A 121 a 150 

SALA 06 – 8o B 151 a 180 

SALA 07 – 9o A 181 a 210 

SALA 08 – 9o B 211 a 238 

SALA 09 – 2o B 
(Ensino Médio) 101 e 112 

* Salas de aula localizadas no 1o Piso do prédio do Centro de Ensino e Pesquisa 
Aplicada à Educação (CEPAE) da Universidade Federal de Goiás (UFG), Campus 
Samambaia.  
 
 Desejamos a todos uma ótima prova! 
 

 
 

Goiânia, 29 de março de 2019. 
 

Profa. Dra. Elisandra Filetti Moura 
Coordenadora do PPGEEB/CEPAE/UFG 

 
 

Prof. Dr. Marcos Antonio Gonçalves Júnior 
Vice-Coordenador do PPGEEB/CEPAE/UFG 

PS/2018 
 

       
 
  


