EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETRÓLEO
E GÁS NATURAL S.A. – PRÉ-SAL PETRÓLEO S.A.
www.presalpetroleo.gov.br
HOMOLOGAÇÃO DE LOCAL DE PROVA
PROVAS OBJETIVAS – SABADO 07 DE OUTUBRO DE 2017 – TURNO DA TARDE
Os candidatos devem estar atentos aos seguintes horários estabelecidos:
Horário de chegada dos candidatos: 15 (quinze) horas (Horário Oficial de Brasília)
Fechamento dos portões: 16 (dezesseis) horas
Duração da Prova: 5 (cinco) horas
Nome: Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro - ISERJ
Endereço: Rua Mariz e Barros, 273 - Praça da Bandeira - Rio de Janeiro - RJ

PROVAS DISCURSIVAS – DOMINGO 08 DE OUTUBRO DE 2017 – TURNO DA MANHÃ
Os candidatos devem estar atentos aos seguintes horários estabelecidos:
Horário de chegada dos candidatos: 08 (oito) horas (Horário Oficial de Brasília)
Fechamento dos portões: 09 (nove) horas
Duração da Prova: 4 (quatro) horas
Nome: Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro - ISERJ
Endereço: Rua Mariz e Barros, 273 - Praça da Bandeira - Rio de Janeiro - RJ
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 aos fiscais de sala de cada
escola não devendo em hipótese alguma ser levado em quaisquer condições para cadeira onde o candidato fará a
prova. Os equipamentos ficarão sob guardar devendo ao final da prova ser retirado mediante procedimento
definido não devendo ser ligado até a saída do local de prova.
2 - O candidato deverá apresentar-se no local onde se realizará a prova objetiva com 01 (uma) hora de
antecedência, munido de sua Convocação para a Etapa de Prova Objetiva (CCI) e Documento Oficial Original
(não será aceito cópia, mesmo que autenticada), com foto (Carteira de Identidade, Carteira Nacional de
Habilitação (CNH), Carteira de Trabalho ou Passaporte), que permita a perfeita identificação do candidato.
3 - Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins, tais como: Protocolos, Certidão de
Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação emitida anteriormente à Lei nº 9.503/97,
Carteira de Estudante, Crachás, Identidade Funcional de natureza pública ou privada, protocolos, cópias
dos documentos citados, ainda que autenticadas, ou quaisquer outros documentos não constantes no
Edital.
4 – Para realizar a prova deverá levar além documento oficial original com foto e caneta esferográfica azul ou
preta.
5 – O candidato não poderá levar o Caderno de Questões (Prova) e não poderá anotar seus
assinalamentos (gabarito), conforme norma do edital.
6 – Os exemplares dos Cadernos de Questões (Provas Objetivas e Provas Discursivas) e os Gabaritos
Preliminares estarão disponíveis até o dia 09 de outubro de 2017.
7 – A imagem do Cartão de Respostas das Provas Objetivas estará disponível para o candidato imprimir e verificar
sua marcação até o dia 11 de outubro de 2017.
8 – A imagem das Folhas de Respostas das Provas Discursivas estará disponível para o candidato imprimir e
verificar sua resposta contra o gabarito proposto pela banca até o dia 16 de outubro de 2017.
9 – O recurso administrativo contra as questões das provas objetivas e da provas discursivas será do dia 13 a 16
de outubro de 2017, através de formulário eletrônico na página do Processo Seletivo.
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