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FUNEPU SERVIÇOS  
 

PROCESSO SELETIVO PRAZO DETERMINADO  
CONVOCAÇÃO PARA A PROVA OBJETIVA  

 

O Presidente da FUNEPU, no uso de suas atribuições normais, convoca os candidatos inscritos no processo seletivo edital 
003/2016, para o cargo descrito abaixo, para compor banco de reserva técnica por contrato de prazo determinado, para prestarem a prova, 
de acordo com as seguintes orientações: 

 
 

I- DATA, HORÁRIO, DURAÇÃO DA PROVA E NÚMERO DE QUESTÕES 
 

Data: 03.07.2016 (Domingo)  
Período: Manhã  
Horário de Abertura dos Portões: 08h00  
Horário de Fechamento dos Portões: 09h00  
 
Cargo:  
Professor de Ensino Técnico Profissionalizante    
 
Prova Objetiva de múltipla escolha  
Duração total da prova: 02h00 
Número de questões da Prova Objetiva: 10  
 
 
1. A prova  objetiva será aplicada no mesmo local, dia e horário.  
2. Antes de decorrida 1 (uma) hora do início da prova, não será permitida a saída do candidato do local de sua realização, por 

motivo de segurança. 
  

II-  LOCAL DE PROVA 
 

1. A prova objetiva será realizada, na Funepu Educacional , rua Felipe dos Santos, 450 – Bairro Abadia – Cep. 38025-140 -
Uberaba. O candidato deverá comparecer  30 minutos antes do fechamento dos portões, munido de documento de 
identificação com foto, caneta azul ou  preta e comprovante de inscrição. 

2. Ao candidato só será permitida a realização da prova  na respectiva data, local e horário constantes neste edital, no site da 
Funepu.  
 

III-  IDENTIFICAÇÃO  
 

1. Somente será admitido à sala de prova o candidato que estiver devidamente identificado, portando documento de 
identificação com foto e comprovante de inscrição.  

 
IV-  O candidato deverá observar todas as instruções contidas no Edital 003/2016 de Abertura de Inscrições e nesta 

Convocação para realização da prova.    
 

 
Uberaba, 24 de junho de 2016 

 
 
 
 
 

Prof. José Eduardo dos Reis Felix 
Presidente da Funepu 


