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PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE
E RECURSOS HÍDRICOS DA UFMG (PPG SMARH) – 2018/1
Local de Realização das Provas na UFMG:
Auditório do Nobre do CAD 1 (ver mapa abaixo)
Belo Horizonte/MG - Av. Antônio Carlos, 6627 - CEP 31270-901

CAD1

ORIENTAÇÕES
Identificação da prova: (tipo, data, horário, duração documentação)
Prova escrita, sem consulta, podendo conter questões abertas, de múltipla escolha e problemas. O candidato preenche folhas de
respostas a serem encaminhadas à Comissão de Seleção do PPG SMARH
Documentação do Candidato: Documento de identificação e número de inscrição -> (ver lista de inscrições deferidas no site em
notícias).
Data de aplicação: 20 de novembro de 2017.
Hora de início: A prova terá início às 09:30 horas de Brasília/DF (somente prova na parte da manhã)
Duração da prova: 2 horas
Período de sigilo da prova: 1 hora. Nenhum candidato pode deixar o recito de aplicação da prova até o final do período de sigilo.
Candidatos em atraso: admite-se um atraso de até 30 minutos. Os candidatos em atraso deverão respeitar o mesmo horário de
encerramento da prova referente aos demais candidatos.
Material a ser usado ou de uso proibido pelo candidato
Material permitido: Os candidatos podem utilizar lápis, caneta, borracha e calculadora eletrônica (não programável). Caso
solicitem, podem receber folhas de papel em branco para complementarem a resolução de questões da prova.
Material de uso proibido: Os candidatos não podem utilizar aparelhos celulares e microcomputadores durante a realização da
prova. A prova é sem consulta, portanto, os candidatos não podem consultar livros, artigos e eventuais anotações pessoais.

