
 
 

  

 

 

Programa de Pós-Graduação em Informação e Comunicação em Saúde 

 

PROCESSO SELETIVO 2019 

RELAÇÃO DE SALAS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS  

 

MESTRADO ACADÊMICO 

SALA 401 

 

Prova de Conteúdo Específico - 09:00 às 12:00 

Prova de Inglês - 14:00 às 17:00 

 
 

DOUTORADO 

SALA 710 

 

Prova de Inglês - 14:00 às 17:00 

 

 

Observações para realização da prova 
 

1.  Só será admitido à sala de prova o candidato que estiver munido de documento original de 

identidade, a saber: Carteira expedida por Órgãos ou Conselhos de Classe, ou Carteira Funcional, 

ou Carteira de Trabalho e Previdência Social, ou carteira Nacional de Habilitação (modelo novo, 

com foto), devendo o mesmo assinar, em seguida, a lista de presença. 

 

2. Será permitido o acesso dos candidatos a salas de provas com meia hora de antecedência em cada 

prova. 

 

3.  Decorridos 15 (quinze) minutos do início da prova, não será permitida a entrada de candidatos 

retardatários que serão considerados faltosos. Não será dada tolerância, após o horário 

previamente definido como encerramento, para o recolhimento das provas. Devem permanecer no 

recinto no mínimo 02 candidatos. 

 

4. Os celulares deverão ser desligados e recolhidos pelo fiscal na entrada do candidato às salas de 

prova, juntamente com a identidade. 

 



 
 

  

5. A folha de resposta da prova deve ser feita a caneta com tinta azul ou preta. Não será considerada 

prova a lápis. 

 

6. A prova será corrigida sem a identificação do candidato. Será de inteira responsabilidade do fiscal 

de prova substituir a identificação do candidato, na folha de resposta da prova escrita, por um 

código. 

 

7. Candidatas em período de amamentação devem informar a Gestão Acadêmica do Icict, através do 

e-mail gestac.ppgics@icict.fiocruz.br 

 

 

As provas serão realizadas nas dependências do Icict, situadas no Prédio da Expansão do campus 

Fiocruz, no endereço: 

Fundação Oswaldo Cruz- Gestão Acadêmica do ICICT 

Av. Brasil 4036, sala 210 – Prédio da Expansão do Campus – Manguinhos – Rio de Janeiro 

 

mailto:gestac.ppgics@icict.fiocruz.br

