FUNDAÇÃO FUNRIO
Nuclebrás Equipamentos Pesados S/A – NUCLEP
Processo Seletivo NUCLEP ProJovem 2018
Relação de Locais de Provas Objetivas

17/04/2018

Estamos disponibilizando a relação de locais que serão utilizados para a aplicação da Prova Objetiva para o
Processo Seletivo NUCLEP ProJovem 2018 que ocorrerá no dia 29 de Abril de 2018. Os Cartões de
Convocação para a Etapa de Prova Objetiva (CCI) estarão disponíveis, a partir de 18 de Abril de 2018, para
a consulta individual do candidato, devendo acessar após fazer o LOGIN (CPF e Senha) no campo
“INSCRIÇÕES”.
Os candidatos devem estar atentos aos seguintes horários estabelecidos:
Horário de chegada dos candidatos: 08 horas
Fechamento dos portões: 09 horas
Duração da Prova: 04 (Quatro) horas

Nome do Local

Endereço

Bairro

Cidade

CE Clodomiro Vasconcelos

Rua Gorgênio de Freitas Marins, 102

Centro

Itaguaí

Escola Técnica Estadual Santa Cruz

Largo do Bodegão, 46

Santa Cruz

Rio de Janeiro

Para saber o seu local de prova consulte o endereço eletrônico:
Acesse em: www.funrio.org.br, clique no Processo Seletivo NUCLEP ProJovem 2018, devendo acessar
após fazer o LOGIN (CPF e Senha) no campo “INSCRIÇÕES” e clicar em “Ver CCI”, imprima-o e leve
consigo.
Avisos Importantes:
1 – O candidato NÃO DEVE LEVAR OU PORTAR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. Os equipamentos
eletrônicos relacionados no edital caso sejam levados por algum motivo deverão ser entregues em local
definido na entrada de cada escola não devendo em hipótese alguma ser levado em quaisquer condições
para a sala de prova. Os equipamentos ficarão sob a guardar de pessoal designado devendo ao final da
prova ser retirado mediante procedimento definido não devendo ser ligado até a saída do local de prova.
2 – Para realizar a prova deverá levar um documento oficial com foto e caneta esferográfica azul ou
preta.
3 – O candidato NÃO poderá levar o Caderno de Questões (Prova) e NÃO poderá anotar seus
assinalamentos (gabarito).
4 – Os exemplares dos Cadernos de Questões (Provas) e o Gabarito Preliminar estarão disponíveis no dia 30
de Abril de 2018.
5 – A imagem do Cartão de Respostas estará disponível para o candidato imprimir e verificar sua marcação a
partir do dia 03 de Maio de 2018.
6 – O recurso contra as questões será do dia 04 até o dia 06 de Maio de 2018, através de formulário
eletrônico na página do Processo Seletivo.

