
COLÉGIO PEDRO II
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA O
PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM

PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA – TURMA 2014

DIVULGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE SALAS PARA O EXAME ESCRITO
(ETAPA 1)

Os  candidatos  que  se  submeterão  ao  Exame  Escrito  (Etapa  1),  a  ser  realizado  no  dia  10  de 

novembro  de  2013,  no  Campus  São  Cristóvão  II  (Campo  de  São  Cristóvão,  177  –  entrada 

principal), estarão distribuídos em salas conforme a tabela apresentada ao final deste documento.

Observe que:

– O Candidato deve chegar ao local às 8h para entrega do envelope contendo os documentos 

que compõem a inscrição, conforme Artigo 7o. do Edital.

– Para realização do Exame, o candidato deverá trazer:

- documento de identidade original com foto;

- Cartão de Confirmação de Inscrição (impresso a partir do sítio oficial);

- caneta azul ou preta; e

- envelope de documentos devidamente lacrado (citado acima) e identificado com a 2a. Via 

do Cartão de Confirmação de Inscrição, emitido pelo sistema de inscrição, colada na frente 

do envelope. Os documentos devem ser inseridos no envelope na ordem em que ocorrem na 

lista contida no Artigo 7o.  do Edital.

– Durante a realização do Exame, os celulares e demais equipamentos eletrônicos deverão 

estar totalmente desligados e guardados.

– O candidato NÃO deverá identificar a sua prova com nome ou número de inscrição. Será 

fornecida uma etiqueta, com código, a ser colada na frente da primeira folha de resposta.

– O  candidato  deverá  apresentar-se  a  todas  as  etapas  adequadamente  trajado,  sendo-lhe 

vedado o ingresso nos locais de realização das provas em trajes sumários, ou ainda usando 

camiseta  sem  mangas,  bermuda,  boné  e/ou  chinelos,  salvo  por  motivo  de  doença  ou 

acidente.



COLÉGIO PEDRO II- PROPPG
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA O
PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM
PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA

DISTRIBUIÇÃO DE SALAS PARA O EXAME ESCRITO

(ETAPA 1)

Local: Campus São Cristóvão II (Campo de São Cristóvão177 – entrada principal) 

3º ANDAR

SALA Nº DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO
301 de MEST.01.0001/14 até 

MEST.01.0030/14
302 de MEST.01.0031/14 até 

MEST.01.0060/14
303 de MEST.01.0061/14 até 

MEST.01.0090/14
304 de MEST.01.0091/14 até 

MEST.01.0120/14
305 de MEST.01.0121/14 até 

MEST.01.0150/14
311 de MEST.01.0151/14 até 

MEST.01.0180/14
312 de MEST.01.0181/14 até 

MEST.01.0210/14
313 de MEST.01.0211/14 até 

MEST.01.0240/14
314 de MEST.01.0241/14 até 

MEST.01.0270/14
322 de MEST.01.0271/14 até 

MEST.01.0303/14


