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Instruções e quadro de horários de provas do  

Concurso Público da CODEVASF 
 
 

Caro candidato, 
 

Eventuais erros referentes a nome, documento de identidade ou data de nascimento, 

deverão ser comunicados apenas no dia e na sala de realização das provas. 

Não é necessária a apresentação do CCI no dia da realização das provas, bastando o 

candidato comparecer ao local designado, com antecedência de uma hora do horário previsto 

para o início das provas, munido de caneta esferográfica de tinta indelével, azul ou preta, e de 

documento oficial e original de identidade, contendo fotografia e assinatura.  

Serão considerados documentos oficiais de identidade aqueles que, para todos os fins 

legais, possuírem validade em todo o território nacional e que contenham a fotografia do 

candidato. 

Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a 

identificação do candidato e de sua assinatura. 

O candidato que não apresentar documento oficial de identidade não realizará as provas. 

Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, 

documento de identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá ser 

apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, 

no máximo, 30 (trinta) dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, que 

compreenderá coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio. 

Não haverá, sob pretexto algum, segunda chamada das provas. O não-comparecimento 

acarretará a eliminação automática do candidato, seja qual for o motivo alegado. 

É vedado ao candidato prestar as provas fora do local, data e horário predeterminados 

pela organização do Concurso Público. 

Não será permitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário 

previsto para o início das mesmas. 

São vedados: o porte e/ou o uso de armas, de aparelhos sonoros, fonográficos, de 

comunicação ou de registro, eletrônicos ou não, tais como: agendas, calculadoras, relógios 

não convencionais, telefones celulares, pagers, microcomputadores portáteis ou similares.  



Por motivo de segurança, serão adotados os seguintes procedimentos: a) após ser 

identificado, nenhum candidato poderá retirar-se da sala sem autorização e acompanhamento 

da fiscalização; b)  O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas 

levando o caderno de provas no decurso dos últimos 60 (sessenta) minutos anteriores ao 

horário previsto para o seu término. O candidato, também, poderá retirar-se do local de 

provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização, contudo 

não poderá levar consigo o caderno de provas. A inobservância do disposto neste item 

acarretará a não-correção das provas e, conseqüentemente, a eliminação do candidato do 

concurso público. c)  O candidato poderá copiar seus assinalamentos feitos no Cartão-

Resposta somente em seu respectivo Cartão de Confirmação de Inscrição; d) ao terminar as 

provas o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, o seu caderno de questões 

das provas, seu cartão de respostas das provas, e o formulário de respostas (se tiver provas 

discursivas) ressalvado o disposto na alínea “b”;  e) os 3 (três) últimos candidatos deverão 

permanecer na sala e somente poderão sair juntos do recinto, após a aposição em Ata de 

suas respectivas assinaturas. 

Será excluído do Concurso Público o candidato que: a) chegar ao local de provas após o 

fechamento dos portões ou realizar as provas em local diferente do designado; b) durante a 

realização das provas, for surpreendido em comunicação com outro candidato ou pessoa não 

autorizada; c) for surpreendido na sala de provas portando armas ou aparelhos eletrônicos 

(bip, telefone celular, relógio do tipo "calculadora", walkman, agenda eletrônica, notebook, 

palmtop, receptor, gravador, etc); d) utilizar-se de livros, códigos, impressos, máquinas 

calculadoras e similares, pagers, telefones celulares ou qualquer tipo de consulta durante as 

provas; e) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; f) desrespeitar membro 

da equipe de fiscalização, assim como proceder de forma a perturbar a ordem e a 

tranqüilidade, necessárias à realização das provas; g) descumprir quaisquer das instruções 

contidas na capa das provas; h) não realizar as provas, ausentar-se da sala sem justificativa 

ou sem autorização, antes de ter concluído as provas, portando ou não o cartão de respostas; 

i) não devolver o cartão de respostas; j) deixar de assinar o cartão de respostas e/ou a lista de 

presença; k) não atender às determinações do presente Edital e de seus Anexos; e l) quando, 

após as provas, for constatado - por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico - ter o 

candidato se utilizado de processos ilícitos. 
 

 

 



 

QUADRO DE HORÁRIO DAS PROVAS 
 

Os horários apresentados na tabela abaixo referem-se às correspondências do horário oficial de 
Brasília com os horários locais nas cidades onde estarão sendo aplicadas as provas: 

 
 

Início das provas  
Horário de Brasília 

(Provas objetivas e/ou discursivas) 

Provas Manhã - 09:00 
Provas Tarde - 14:30 

Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), Montes Claros (MG), Três Marias (MG), Curitiba 
(PR), Rio de Janeiro (RJ), e São Paulo (SP). 

Provas Manhã - 08:00 
Provas Tarde - 13:30 

Aracaju (SE), Arapiraca (AL), Belém (PA), Bom Jesus da Lapa (BA),  
Campina Grande (PB), Fortaleza (CE), Irecê (BA), João Pessoa (PB),  
Juazeiro (BA), Maceió (AL), Natal (RN), Parnaíba (PI),  
Paulo Afonso (BA), Penedo (AL), Petrolina (PE), Propriá (SE), Recife (PE),  
Salvador (BA), São Luís (MA), Teresina (PI),Vitória da Conquista (BA). 

 

 
DATA TURNO ÁREAS DE FORMAÇÃO 

MANHÃ: 09h00min às 
12h00min (horário  

oficial de Brasília/DF) 
Vide quadro acima 

Nível Superior: Administração, Arquivologia, Serviço Social, Serviço Social - Recursos 
Humanos, Assistência Técnica e Extensão Rural, Biblioteconomia, Biologia, Cartografia, 
Contabilidade, Direito, Economia, Economia Doméstica, Enfermagem do Trabalho, 
Engenharia Agrícola, Engenharia Agrimensura, Engenharia Agronômica/Agronomia, 
Engenharia Agronômica/Agronomia - Manejo de Água e Solo, Engenharia Ambiental, 
Engenharia Civil, Engenharia Civil - Custos, Engenharia Civil - Hidráulica, Engenharia de 
Alimentos, Engenharia de Pesca, Engenharia de Segurança do Trabalho, Engenharia Elétrica, 
Engenharia Florestal, Engenharia Hídrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Sanitária, 
Estatística, Geografia, Geologia, Informática, Jornalismo, Marketing, Medicina, Medicina do 
Trabalho, Pedagogia, Pedologia, Psicologia, Química, Relações Internacionais/Comércio 
Exterior, Secretariado Executivo, Sociologia, Veterinária, Zootecnia.  
Nível Fundamental: Auxiliar Operacional, Motorista, Motorista de Pesca. 

23/11/2008 
(Domingo) 

TARDE: 14h30min às 
17h30min (horário 

oficial de Brasília/DF) 
Vide quadro acima 

Nível Médio: Assistente Administrativo, Designer Gráfico, Técnico Agrícola, Técnico em 
Agrimensura/Topografia, Técnico em Agropecuária, Técnico em Edificações, Técnico em 
Eletrotécnica, Técnico em Estradas, Técnico em Fotografia/Audiovisual, Técnico em 
Informática, Técnico em Laboratório - Bioquímica, Técnico em Laboratório - Saneamento 
Ambiental, Técnico em Mecânica, Técnico em Meio Ambiente, Técnico em Aqüicultura 
/Piscicultura, Técnico em Química, Técnico em Saneamento, Técnico em Segurança do 
Trabalho. 

 
 


