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PROCESSO SELETIVO DO PPGCJ/UFPB – EDITAL N° 13/2021/UFPB 

 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas da Universidade 

Federal da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, considerando a necessidade de assumir uma 

conduta mais responsável e segura em uma situação de pandemia,vem, pelo presente ato, 

comunicar as recomendações de biossegurança para realização da PROVA ESCRITA do 

Processo Seletivo 2022 – Edital n° 13/20221/UFPB, conforme a seguir especificado: 

 

RECOMENDAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA 

 

DATA DA PROVA: 18/03/2022 

 

 O candidato deverá observar as medidas de proteção já amplamente divulgadas para evitar a 

transmissão do coronavírus durante a realização do processo seletivo; 

 Aferição da Temperatura para ingresso no CAMPUS I da UFPB; 

 Uso obrigatório de Máscara; 

 O candidato deverá evitar aglomerações nas salas e corredores; 

 Antes da entrada nos locais de aplicação da prova e ao término do processo seletivo, respeite 

o distanciamento entre pessoas nos espaços públicos; 

 Atenção aos documentos necessários para realização das provas;  

 Compareça às provas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material 

transparente e documento de identificação original com foto; 

 É proibido portar qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material 

transparente; 

 Lápis, lapiseira/grafite, borracha e marca-texto são proibidos no dia de realização das 

provas. Verifique os critérios de eliminação previstos em edital; 

 Durante a permanência na sala de provas o celular do candidato ou qualquer outro 

equipamento eletrônico deve permanecer obrigatoriamente desligado. 
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 O candidato será eliminado do processo seletivo caso algum de seus equipamentos 

eletrônicos entre em funcionamento durante a realização das provas, mesmo sem a sua 

interferência direta. 

 A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de 

respostas. 

 Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 1 hora do início da 

prova. 

 Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o 

último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo. 

 Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas. 

 

João Pessoa-PB, 14 de março de 2022. 

 

Assinado Digitalmente 

Prof. Dr. Gustavo Barbosa de Mesquita Batista 

Coordenador do PPGCJ/UFPB 
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