Serviços Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA /CRP-PI – 21ª REGIÃO
Jurisdição – Piauí
CRESCER CONSULTORIA

A CRESCER CONSULTORIA LEMBRA A TODOS OS CANDIDATOS AS
SEGUINTES RECOMENDAÇÕES:


A prova será aplicada na Unidade Escolar Benjamin Baptista, localizada na Rua Jonatas Batista,
791, Centro (SUL), Teresina – PI – CEP: 64000-400. (Nas proximidades do Ginásio Verdão).



A prova terá 03 (três) horas de duração e terá início no horário das 09:00 h (Horário de Brasília),
ou seja, considerando que a vigência do horário de verão, a prova iniciará as 08:00 h, no
horário local.



O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de
1 (uma) hora, ou seja, às 07:00 (Horário Local), munido de:
a) Original de um dos documentos de identidade relacionados no subitem 16.8;
b) Caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2 e borracha.



Será eliminado do CONCURSO PÚBLICO o candidato que, durante a realização das provas,
for surpreendido portando aparelhos eletrônicos como bip, telefone celular, tablets, iPods,
walkman, pen drive, agenda eletrônica, mp3 player ou similar, notebook, palmtop, receptor ou
transmissor de dados, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme
de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de
chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.



Os candidatos que tiverem feito a inscrição devidamente e, ainda assim, não apareçam na lista
de inscrições deferidas podem comparecer ao local de aplicação de prova acima descrito,
portando comprovante de pagamento original e documento de identidade official, devendo o
mesmo procurar antecipadamente um representante da Coordenação para que sua situação seja
regularizada.
A CRESCER CONSULTORIA deseja a todos uma boa prova!
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