IX CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS PARA CONCESSÃO DO TÍTULO DE
ESPECIALISTA EM PSICOLOGIA E SEU RESPECTIVO REGISTRO
EDITAL CFP Nº 04/2014, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014
LOCAIS DE PROVA
O CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, torna público que o horário e os locais de aplicação das provas objetivas e discursivas,
referentes ao IX Concurso de Provas e Títulos para Concessão do Título de Especialista em Psicologia, estarão disponíveis para
consulta, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br/cfptitulos2014.aspx, devendo o candidato observar os procedimentos a
seguir estabelecidos para a verificação de seu local de realização das provas.
1 As provas objetivas terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas no dia 07 de dezembro de 2014, às 14 horas (horário
oficial de Brasília).
2 O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico https://concursos.quadrix.org.br/default.aspx para verificar o
seu local de realização de prova, por meio de consulta individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados. O candidato
somente poderá realizar a prova no local designado na consulta individual disponível no endereço eletrônico citado acima.
3 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de uma hora do horário
fixado para o início destas, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de comprovante de inscrição e de documento de
identidade original.
4 Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança
Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de
exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por
órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente modelo
com foto).
5 Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais
como bipe, telefone celular, smartphones, relógio, walkman®, aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas,
vídeos e outros arquivos digitais, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, notebook, tablets, iPod®, palmtop,
gravadores, pendrive, mp3 player ou similar, qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, máquina fotográfica, controle
de alarme de carro, entre outros.
5.1 O Instituto QUADRIX recomenda que, no dia de realização das provas, o candidato não leve nenhum dos objetos citados no item
anterior.
5.2 O Instituto QUADRIX não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos
durante a realização das provas, nem por danos neles causados.
6 O candidato deverá observar todas as instruções contidas nos editais publicados.
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