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NORMAS COMPLEMENTARES PARA A PROVA ESCRITA  
 
 

1. A prova escrita terá duração máxima de cinco (5) horas, incluído o tempo para a 
consulta bibliográfica. 
 
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. 
 
3. A Escola de Nutrição não disponibilizará material bibliográfico para a consulta nem 
se responsabilizará por acesso à rede elétrica ou à internet, durante a realização da 
consulta. 
 
4. Findo o tempo de consulta não será permitido ao candidato utilizar qualquer tipo de 
anotações prévias para realização da prova. 
 
5. O texto definitivo da prova escrita será redigido manualmente pelo candidato, em 
letra legível, com caneta azul ou preta, em folhas de papel devidamente identificadas 
com os dados do concurso, sendo vedada a interferência ou participação de outras 
pessoas e a utilização de qualquer outro equipamento mecânico ou eletrônico para a 
sua realização. 
 
6. Não será admitida a comunicação direta ou indireta entre os candidatos, durante a 
realização da prova, sendo vedado o uso de celular, tablet ou outro meio ou via de 
comunicação eletrônica. 
 
7. Os pareceres emitidos por cada examinador, para cada prova escrita, deverão ser 
lidos na divulgação dos resultados dessa prova. 
 
8. A prova será imediatamente anulada e excluído o candidato que desrespeitar a 
quaisquer dos itens destas Normas.  
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Diretora  


