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1. Normas complementares conforme item 7.6 – Da prova escrita – do EDITAL nº 

01/2016. 

1.1. A prova escrita será de duração de 5 (cinco) horas, incluído o tempo para a consulta 

bibliográfica.  

1.2. A consulta bibliográfica terá a duração de 1 (uma) hora e poderá ser feita em 

material impresso, manuscrito ou em meio digital/eletrônico, de propriedade ou sob a 

responsabilidade do candidato.  

1.3. O Instituto de Psicologia não disponibilizará material bibliográfico para a consulta 

nem se responsabilizará por acesso à rede elétrica ou à internet, durante a realização da 

consulta.  

1.4. Findo o tempo de consulta não será permitido utilizar qualquer tipo de anotações 

prévias para elaboração da prova escrita.  

1.5. A prova escrita será redigida manualmente, com caneta, em folhas de papel almaço 

pautadas, sendo vedada a utilização de qualquer outro equipamento mecânico ou 

eletrônico para a sua realização. 

1.6. Aos candidatos que são portadores de deficiências, comprovadas por relatório 

médico, que os impeçam a realização da prova manualmente, será permitida a utilização 

de equipamento apropriado, indicado no relatório médico. 

1.7. Os equipamentos referidos no item 1.6 não serão fornecidos pelo Instituto de 

Psicologia e deverão ser entregues à banca examinadora 30 (trinta) minutos antes da 

prova escrita para a inspeção da referida banca. 

1.8. Durante a realização da prova não será admitida a comunicação direta ou indireta 

entre os candidatos, sendo vedado o uso de celular, tablet ou outro meio ou via de 

comunicação eletrônica. 

1.9. O desrespeito a quaisquer dos itens destas Normas, implicará em imediata anulação 

da prova escrita e exclusão do candidato do concurso.  
  

HOMOLOGADAS EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE PSICOLOGIA REALIZADA EM 
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