UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
FACULDADE DE DIREITO – FDA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO – PPGD
ORIENTAÇÕES PARA A PROVA DE CONHECIMENTOS JURÍDICOS
SELEÇÃO PPGD 2018 – 12 DE NOVEMBRO DE 2018
O Coordenador do Mestrado em Direito da Faculdade de Direito de Alagoas, no uso de
suas atribuições legais, e consoante deliberação do Colegiado do Curso, torna públicas as
seguintes orientações para a prova de conhecimentos jurídicos da Seleção 2018 do PPGDUFAL (Edital nº 01/2018-CPG/PROPEP/PPGD/UFAL):
a) A prova de conhecimentos jurídicos iniciar-se-á às 9h do dia 14/11/2018, com
duração máxima de 3 (três) horas, a contar do momento do sorteio dos pontos;
b) Os candidatos devem se apresentar na Faculdade de Direito da UFAL (Campus A.
C. Simões – Tabuleiro do Martins) com antecedência mínima de 40 minutos do horário de início
do exame, para localizar a sala em que será realizada a prova da respectiva linha de pesquisa;
c) Após o início das provas, é vedada qualquer comunicação entre os candidatos;
d) A título de identificação na folha de respostas, os candidatos devem apenas
colocar o número de inscrição (com 4 dígitos) gerado pelo sistema SIGAA no
comprovante de inscrição. Qualquer outra forma de identificação na folha de respostas
implicará a eliminação do candidato;
e) As folhas de respostas devem ser preenchidas a caneta de cor azul ou preta. Não
serão aceitas provas redigidas a lápis;
f) Não será permitida, durante a prova, consulta a qualquer fonte, inclusive legislação,
doutrina e jurisprudência;
g) É proibido adentrar no recinto das provas portando arma de fogo ou aparelhos
eletrônicos (celulares, smartphones, tablets, leitores digitais e/ou similares); da mesma forma,
os candidatos não poderão entrar nas salas trazendo materiais impressos ou digitais, tais como
códigos, livros, fotocópias etc.;
h) Antes do início das provas, os candidatos devem assinar o termo de opção por
idioma que será fornecido pelos fiscais;
i) Quaisquer infrações às orientações supracitadas e às normas do edital implicarão a
eliminação imediata do candidato e o recolhimento da prova.
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