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  Processo Seletivo 2014 
  Relação de Locais de Provas Objetivas 

 
Informamos os locais onde ocorrerão a aplicação das provas objetivas para o Processo Seletivo, que 
ocorrerá no dia 23 de Fevereiro de 2014 estando disponibilizada a partir de 19 de Fevereiro de 2014 a 
consulta individual do candidato (Cartão de Convocação para a Etapa de Prova Objetiva – 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: 4 (Quatro) horas 
 

Nome: CEFET - Unidade MARACANÃ  

Endereço: Rua General Canabarro, 485 - Maracanã  - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro. 

Telefone: (21)2566-3022/2581-9013  

Nome: CEFET - Unidade MARACANÃ - Campus 3       

Endereço: Rua General Canabarro, 552 - Maracanã - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro.   

Telefone: (21)2566-3022/2581-9013         

Nome: Escola Técnica Estadual Henrique Lage       

Endereço: Rua Guimarães Junior, 182 - Barreto - Niterói - Rio de Janeiro. 

Telefone: (21)2725-9148/2725-9031         

Nome: Escola Técnica Estadual João Luiz do Nascimento     

Endereço: Rua Luiz Lima, 272 - Centro - Nova Iguaçu - Rio de Janeiro.  

Telefone: (21)2669-4806           

Nome: UERJ - Faculdade de Formação de Professores     

Endereço: Rua Dr. Francisco Portela, 1.470 - Patronato - São Gonçalo - Rio de Janeiro.  

Telefone: (21)3705-2227           

 
OBS: A cidade de Duque de Caxias/RJ acabou não se viabilizando como cidade de prova em razão do 
quantitativo muito baixo de optantes por este local de prova. 
 
  
Para saber o seu local de prova consulte o endereço eletrônico: 
http://concursos.biorio.org.br , acesse no Box “Suporte ao Candidato ” o serviço “Convocação para Etapa 
- 2ª Via - Prova Objetiva” . 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 guardar 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) e NÃO poderá anotar seus 
assinalamentos (gabarito). 
4 – Os exemplares dos Cadernos de Questões (Provas) e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no 
dia 24 de Fevereiro de 2014 . 
5 – A imagem do Cartão de Resposta estará disponível para o candidato imprimir e verificar sua marcação 
até o dia 25 de Fevereiro de 2014 . 
6 – O recurso contra as questões será no dia 26 e 27 de Fevereiro de 2014, através de formulário eletrônico 
na página do Processo Seletivo. 
7 – A entrega de Títulos para os empregos de nível superior ocorrerá após o termino das provas, devendo o 
candidato dirigir-se ao local indicado em cada escola. 
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