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 O Centro de Seleção da UFG informa que a nova carteira da OAB dotada de chip, 
não será aceita como documento de identificação a ser apresentada no local das provas 
do dia 30/11/08, do Concurso Público do Tribunal de Justiça, em virtude de não permitir a 
comparação da impressão digital dos candidatos, a ser feita pela polícia técnico-científica 
durante o horário o horário de realização das provas e de o referido órgão não dispor de 
equipamento para leitura do chip. 

As provas terão início às 13 horas. Os portões dos prédios serão abertos às 12 
horas e fechados, pontualmente, às 13 horas.  

Os candidatos poderão retirar o comunicado que informa o local e a sala de 
realização das provas no sítio www.cs.ufg.br.  

O candidato deverá comparecer ao local de prova munido do documento oficial de 
identidade que contenha foto e impressão digital. 

NÃO SERÃO ACEITOS COMO DOCUMENTO DE IDENTIDADE a Carteira 
Nacional de Habilitação, a Certidão de Nascimento, a Certidão de Casamento, a Carteira 
de Trabalho, o Título Eleitoral, a carteira de estudante, o Passaporte e o Certificado de 
Alistamento ou de Reservista.  

NÃO SERÁ PERMITIDO O INGRESSO nos locais de prova de candidatos 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda 
eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme 
de carro, calculadora, pager etc., bem como relógio de qualquer espécie, lapiseira, óculos 
escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. 
Somente será permitido o uso de caneta de tinta preta fabricada em material 
transparente, borracha comum e lápis de madeira. 

LEVAR NOS DIAS DE PROVA CANETA ESFEROGRÁFICA DE TINTA PRETA 
FABRICADA EM MATERIAL TRANSPARENTE. 

 
 

Goiânia, 19 de novembro de 2008. 
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