FUNDAÇÃO BIO-RIO
14/12/2015
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO
CONCURSO PÚBLICO IFRJ PEBTT 2015
Homologação de Locais de Provas Discursivas
Informamos os locais onde serão aplicadas as provas discursivas para o Concurso Público IFRJ PEBTT 2015, que será
realizado no dia 20 de Dezembro de 2015. A partir do dia 14 de Dezembro de 2015 estará disponível a consulta
individual pelo candidato ao Cartão de Convocação para a Etapa de Prova Discursivas (CCE).
Os candidatos devem estar atentos aos seguintes horários estabelecidos:
Horário de chegada dos candidatos: 08 horas
Fechamento dos portões: 09 horas
Duração da Prova: 04 (Quatro) horas
Cidade: Rio de Janeiro
Nome: Instituto Federal do Rio de Janeiro – Campus Rio de Janeiro
Endereço: Rua Senador Furtado, nº 121/125 - Maracanã - Rio de Janeiro/RJ
Nome: Faculdade Nacional de Direito - FND
Endereço: Rua Moncorvo, nº 8 - Centro - Rio de Janeiro/RJ
Nome: CEFET – Campus III
Endereço: Rua General Canabarro, nº 552 - Maracanã - Rio de Janeiro/RJ
Cidade: Volta Redonda
Nome: Instituto Federal do Rio de Janeiro – Campus Volta Redonda
Endereço: Rua Antonio Barreiros, nº 212, Nossa Senhora das Graças, Volta
Redonda/RJ (entre o Clube Náutico e o Estádio da Cidadania)
Nome: Colégio Municipal Getúlio Vargas
Endereço: Rua 154, nº 783 - Laranjal - Volta Redonda/RJ

Para saber o seu local de prova consulte o endereço eletrônico:
http://concursos.biorio.org.br, clique em IFRJ PEBTT 2015, em seguida clique no Edital para o qual concorre, em
seguida acesse no Box “Suporte ao Candidato” o serviço “Convocação para Etapa Provas Discursivas”. Para realizar
a consulta deverá digitar seu número de inscrição e seu CPF simultaneamente.
Avisos Importantes:
1 – O candidato não deve levar ou portar equipamentos eletrônicos. Os equipamentos eletrônicos relacionados no
edital caso sejam levados por algum motivo deverão ser entregues em local definido na entrada de cada escola não
devendo em hipótese alguma ser levado em quaisquer condições para a sala de prova. Os equipamentos ficarão sob a
guarda de pessoal designado devendo ao final da prova ser retirado mediante procedimento definido não devendo ser
ligado até a saída do local de prova.
2 – Para realizar a prova deverá levar um documento oficial original com foto e caneta esferográfica azul ou preta.
3 – O candidato NÃO poderá levar o Caderno de Questões (Prova).

