
 

 

 

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS 

E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM 
CARGOS PÚBLICOS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR  

 
COMUNICADO -  LOCAIS DE PROVA -  

CONCURSO PÚBLICO 2/2012 – Conab (TI) 
 
Estão disponíveis as informações, sobre os horários e locais para realização das provas objetivas e avaliação de desempenho prático 
do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos públicos efe�vos de nível superior, do 
Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Conab – PCCS 2009, para saber o local de prova acesse o ambiente do candidato e imprima 
o comprovante de inscrição. 
 
Para todos os cargos as provas objetivas serão aplicadas no domingo, dia 23 de setembro de 2012, no turno matutino com abertura 
dos portões às 8 (oito) horas e fechamento às 9 (nove). O início das provas se dará às 9 (nove) horas, horário oficial de Brasília.  
 
Para todos os cargos as avaliações de desempenho prático serão aplicadas no turno vespertino, no mesmo local da prova objetiva, 
com abertura dos portões às 14 (quatorze) horas e fechamento às 15 (quinze). O início da avaliação se dará às 15 (quinze) horas, 
horário oficial de Brasília. 
 
As provas terão duração de 4 (quatro) horas, incluído o tempo destinado ao preenchimento do cartão de respostas da prova 
objetiva e as folhas de texto definitivo da avaliação de desempenho prático. 
 
As provas objetivas serão aplicadas nos locais informados a seguir. FACITEC – Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas - CSG 09 
Lotes 15/16 Pistão Sul – Taguatinga Sul – Taguatinga/DF. 
 
Todos os candidatos que solicitaram atendimento especial e tiveram sua solicitação deferida: Faculdade Fortium – 616 Sul, SGAS 
616 Módulo 114, L2 Sul, Asa Sul - Brasília/DF. 
 
O candidato deverá acessar o endereço eletrônico http://www.iades.com.br e retirar o seu Comprovante de Inscrição com a 
indicação do seu local de prova. 
 
O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da prova com antecedência mínima de 1 (uma) hora do horário 
fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada de material transparente, de comprovante 
de inscrição e de documento de identidade original. 
 
Demais informações acerca dos procedimentos para realização da prova objetiva encontram-se no Edital Normativo nº 1. 
 
É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e, comunicados referentes a este 
processo seletivo simplificado no Diário Oficial do Distrito Federal e na internet, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br. 
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