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Apresente-se na portaria do prédio do Pronto Atendimento do HC/UFPR 
(Rua General Carneiro, 181 – Curitiba – PR) na data e horário definidos em 
seu comprovante de inscrição e dirija-se imediatamente ao setor de 
Guarda-volumes, você deverá deixar TODOS os seus pertences que serão 
identificados com seu nome, (celulares, relógios, chaves, bolsas, 
mochilas, malas, aparelhos eletrônicos, roupas etc.) e somente retirar 
após o término do processo. 
 
Não é permitida a entrada no prédio usando guarda-pós ou qualquer 
objeto com a identificação da instituição de origem. 
 
O candidato que estiver portando celulares (mesmo que desligado), 
relógios, aparelhos eletrônicos ou afins será eliminado do processo 
seletivo. 
 
Dirija-se ao 7º andar pelos elevadores de acesso, portando apenas 
documento de identificação com foto e caneta (azul ou preta). 
 
No 7º andar você será devidamente identificado e recebera um crachá 
com seus dados impressos  
 
Uma vez feita a chamada para seu deslocamento até o sítio de prova, não 
é permitido ir ao banheiro, retornar a sala de recepção e etc ... 
 
A prova consiste de 10 (dez) estações , e nelas há uma ou mais questões 
a serem respondidas, no tempo de 3 minutos por estação,  controlados 
por campainha. 
 
As estações são numeradas de 1 a 10 , e o rodízio entre as estações é na 
ordem crescente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 
 
Vocês serão deslocados até o sitio de prova em comboios de 10 
candidatos por rodada 
 
No sitio de prova, o professor supervisor, dará as últimas instruções 
sucintamente, distribuirá os candidatos em cada uma das dez estações, e 
ENTREGARÁ a cada candidato o CARTÃO COM AS ETIQUETAS DE 
INDENTIFICAÇÃO – CONFIRA seus dados impressos e a quantidade 
correta. 
 
São dez etiquetas de identificação, uma para cada estação, e você ao 
chegar à estação deve entregar seu cartão de etiquetas ao examinador, 
para afixar uma etiqueta em sua folha de prova  
 
Mantenha-se calmo, o tempo é suficiente para cada estação, e o seu 
sucesso, e o do certame depende muito de você. 
 
Após o termino de sua prova, você será conduzido à sala de 
confinamento, onde aguardará a liberação, antes de deixar o local de 
provas dirija-se novamente ao Guarda-volumes para retirar seus 
pertences.  


