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Orientações gerais:  
 
• Conforme previsto na Resolução 03/2021 do CEPE/UFES, 17º, “Após a aplicação da prova escrita, os 
prazos para a aplicação das provas subsequentes, bem como para a apuração do resultado final, 
poderão ser reduzidos, em face da alteração do número de candidatos aprovados, mediante a 
publicação de novo cronograma no mural do departamento ao qual o concurso está vinculado, no 
momento da divulgação dos resultados da prova escrita.”  
 
• Para a prova escrita, conforme previsto no Edital 03/2021 da UFES, item 9.3.2, o candidato deverá 
trazer e utilizar caneta esferográfica de corpo transparente de tinta cor azul escuro ou preta para 
realizar a prova.  
 
• Durante a realização prova escrita, não será permitido o uso de quaisquer equipamentos eletrônicos 
(celular, relógio, notebook, tablet, etc). Dessa forma, solicitamos que os(as) candidatos(as) evitem 
trazer esses itens. Caso o(a) candidato(a) esteja portando algum equipamento eletrônico, ele será 
recolhido antes do início da prova.  
 
• Para garantir a biossegurança de todos em função da pandemia, todos os candidatos deverão utilizar 
máscara durante todo o período de realização da prova escrita. Não será permitido o consumo de 
alimentos durante a realização da prova escrita. No caso do(a) candidato(a) precisar se alimentar em 
função de condição de saúde, o alimento deverá estar dentro de saco plástico transparente. Será 
permitido o consumo de água. Caso o(a) candidato(a) opte por trazer garrafa, a mesma deve ser 
transparente. No caso do(a) candidato(a) precisar administrar algum medicamento durante a prova, a 
comissão examinadora deverá ser comunicada previamente.  
 
• Para a prova de aptidão didática e apresentação de plano de trabalho, o Departamento de 
Oceanografia e Ecologia fornecerá o projetor a ser utilizado. 
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