
ORIENTAÇÕES FISCAIS DE PROVAS OBJETIVAS
CONCURSO PÚBLICO IFC EDITAL 217/2013

Prezado Fiscal de Prova, agradecemos imensamente sua colaboração em prol
da instituição.

Você está recebendo instruções para o dia da prova objetiva,  em caso de dúvida
sempre consulte um membro da comissão.

• Evite roupas curtas, não utilize bonés ou semelhantes, nem sapatos que façam
barulho ao caminhar;

• Desligue seu celular durante todo o trabalho, mantendo toda a atenção para a
realização da prova, mantenha o ambiente em silêncio.

ANTES DO INÍCIO DAS PROVAS

1)  Os fiscais  deverão chegar ao local  de prova  no máximo até as 12h30,  para
receberem orientações e retirarem os materiais necessários junto ao representante
da comissão de concurso.

2) Após receber dois envelopes da Coordenação do Concurso  (um contendo as
provas e as atas e o outro, os cartões-resposta e a lista de presença) dirija-se às
13h15,  à sala onde se realizarão as provas.

3) Escrever no quadro as frases: 

- Horário de Início das provas: 

- Horário de Término das provas:

- Duração de quatro horas

-  Aparelhos  eletrônicos  deverão  permanecer  desligados,  dentro  das  embalagens  plásticas
cedidas e na frente da sala, junto aos fiscais.

- Utilize apenas caneta esferográfica de tinta azul/preta.

- Assinar o cartão-resposta.

-  Os candidatos somente poderão se retirar do local da prova após 2 (horas) do início da
mesma. (atualizar o horário escrito no quadro de 30 em 30 minutos)

-  Os  três  últimos  candidatos  deverão  entregar  a  respectiva  prova  e  retirar-se  da  sala
simultaneamente.

4) A entrada dos candidatos em sala será permitida a partir da 13 horas e 30
minutos mediante a comprovação de sua identidade com a apresentação de um
documento  original  com foto  (cédula  de identidade ou  carteira  expedida por
órgãos ou conselhos de classe  (CRA, CREA, CRC, OAB etc.), Registro Nacional de
Estrangeiros  –  RNE,  passaporte  brasileiro,   carteira  de trabalho  e  previdência
social e Carteira Nacional de Habilitação  - CNH  com foto) e da verificação deste
nº junto a lista de presença. A partir da comprovação os candidatos assinam a
lista de presença e recebem o  cartão-resposta, o rascunho do gabarito e uma
embalagem  para  seus  pertences  (celulares,  relógios  e  outros  materiais  não



permitidos).

Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar os documentos do item    4  
por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste o
registro da ocorrência em órgão policial expedido há, no máximo, 30 dias (neste
caso, haverá a tomada de impressões digitais do candidato).

AO AVISO DE INÍCIO

♦ Após o aviso de início, às 14h, leia as orientações  a seguir aos candidatos: 

• o candidato deverá  conferir seus dados  no cartão-resposta e  assinar no local
indicado;

• não é permitido o uso de calculadoras,  relógios,  dicionários, telefone celular e
de  outros  recursos  didáticos  e/ou  eletrônicos,  bem  como  portar  armas  de
qualquer  tipo.  As  mochilas/bolsas  e/ou  seus  telefones  celulares  desligados
deverão permanecer junto à mesa dos fiscais.

• o cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta/azul,
completando totalmente os espaços em que se encontra a alternativa referente
à  resposta  que  julgar  correta.  NÃO  HAVERÁ  SUBSTITUIÇÃO  DO  CARTÃO-
RESPOSTA  EM CASO DE RASURA;

• ao  terminar  a  prova,  o  candidato  deverá  erguer  o  braço  e aguardar  a
autorização do fiscal para devolver a prova e o cartão-resposta.  IMPORTANTE:
conferir   assin  a  tura n  o   cartão-resposta  .   O candidato permanece com o rascunho
do gabarito; 

• os três últimos candidatos deverão permanecer em sala até que o último deles
termine e entregue as provas.

AO DISTRIBUIR AS PROVAS

♦ Informe em voz alta aos candidatos que você fará a distribuição dos cadernos de
provas e que os mesmos não devem manuseá-los antes de autorizados;

♦ Solicite  a  DOIS candidatos  que  testemunhem a abertura  do pacote  de  provas,
registrando em ata com a assinatura dos mesmos;

♦ Distribua os cadernos de provas para todos os candidatos;
♦ Sobreponha  na  carteira  de  cada  candidato  o  caderno  de  provas  com  a  CAPA

VOLTADA PARA CIMA;
♦ Autorizar  a  leitura e início das provas, solicitando aos candidatos que leiam com

atenção as instruções contidas na primeira página da prova.
♦ Antes de iniciar, o candidato deverá verificar se está com a prova correta.

DURANTE  AS PROVAS

♦ As  provas  terão  duração  de  4h,  contando  a  partir  do  término  das  orientações.
Faltando 30 minutos para o  prazo de encerramento  das  provas, os fiscais deverão
avisar aos candidatos, para que  deem  início ao preenchimento  do cartão-resposta.

♦ O candidato poderá retirar-se da sala em definitivo somente 2 (duas) horas após o
início das provas.

♦ Os candidatos que desejarem ir ao banheiro deverão ser acompanhados por um
dos fiscais de sala ou de corredor.

♦ Durante  a  realização  das  provas  é  vedada  qualquer  tipo  de  consulta  pelos



candidatos.
♦ Durante o transcurso das provas, os fiscais deverão permanecer em sala de aula e

se abster de ler jornais, ler a prova, distrair-se no celular, ocupar-se com escritos ou
outras atividades que comprometam a atenção ao comportamento dos candidatos
bem como de conversar em voz alta nos corredores, junto à porta ou dentro da
sala.

♦ Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala até que o último deles
termine  e  entregue  a  prova.  Esses  candidatos  deverão  assinar  o  campo
correspondente  na  ATA DE SALA. 

AO TERMINAR AS PROVAS

♦ Os fiscais deverão assinar a lista de presença dos candidatos, bem como a ata de
ocorrências.

♦ Os dados incorretos (ex: nome, número de documentos) deverão constar da ata de
ocorrências. (não será considerado dado incorreto a falta de acentos gráficos nas
palavras). 

♦ Quaisquer ocorrências atípicas deverão ser registradas em ata.
♦ Após o término das provas, os fiscais deverão:

✔ Organizar em ordem alfabética os cartões respostas. No caso de haver mais
de um cargo por sala, separar os cartões nos envelopes disponibilizados e
nominados.

✔ Ao final, organizar e guardar todos os documentos (cartões-resposta, lista de
presença e a ata da sala) no envelope. Após lacrar o  mesmo, assinar em
cima do lacre juntamente aos 3 (três) últimos candidatos.

✔ As  provas  deverão  ser  colocadas  no mesmo  envelope  em  que  foram
entregues, e devolvidas à Comissão do Concurso.

♦ Os fiscais  estarão  dispensados  a  partir  do  momento  da assinatura  na  lista  de
presença que ficará junto à Comissão do Concurso.
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