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COMUNICADO
HORÁRIO E LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVA E DISCURSIVA

O Instituto AOCP comunica o Horário e Local de Realização das Provas Objetiva e Discursiva
para o CONCURSO PÚBLICO aberto pelo Edital 01/2021.
1 - As Provas Objetiva e Discursiva serão realizadas na data de 18/07/2021 (DOMINGO), na
cidade escolhida pelo candidato no momento da inscrição, conforme previsão do Edital de
Abertura n° 01/2021, sendo elas: Porto Alegre, Santa Maria, Pelotas, Caxias do Sul e Passo
Fundo.
1.1 - O portão de acesso ao local de realização da Prova Objetiva será aberto às 8h00min e
fechado às 9h00min, observado o horário local. NÃO SERÃO TOLERADOS ATRASOS.
1.2 - O portão de acesso ao local de realização da Prova Discursiva será aberto às 14h15min e
fechado às 15h, observado o horário local. NÃO SERÃO TOLERADOS ATRASOS.
2 - A aplicação da Prova Objetiva e Discursiva terá início 15 minutos após o fechamento do
portão de acesso, observado o horário local.
2.1 - A Prova Objetiva ocorrerá no turno matutino e terá a duração de 4 (quatro) horas, incluído
o tempo de marcação na Folha de Respostas, conforme o item 33 do capítulo IX.
2.2 - A prova discursiva ocorrerá no turno vespertino e terá duração de 4 (quatro) horas, incluído
o tempo de preenchimento da Folha Versão Definitiva, conforme o item 33 do capítulo IX - Para
conhecer o local de realização da prova objetiva, o candidato deverá consultar e imprimir o
CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO (Horário e Local de prova) que estará
disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org,br do dia 07/07/2021. A identificação
do local de realização da prova é de responsabilidade exclusiva do candidato, não podendo o
mesmo realizar a prova em desconformidade com as disposições estabelecidas neste
Comunicado.
4 - O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 01 (uma) hora do horário fixado
para o fechamento do portão de acesso ao local de realização da prova, munido de caneta
esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, do seu DOCUMENTO
ORIGINAL OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO e do CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO
CANDIDATO impresso através do endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no link:
CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO (Horário e Local de prova).
5 - É responsabilidade exclusiva do candidato verificar os horários e o local que realizará as
provas.

Maringá/PR, 07 de julho de 2021.
Instituto AOCP

