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COMUNICADO – NÍVEL SUPERIOR 

 

 O INSTITUTO QUADRIX informa aos candidatos inscritos para o CONCURSO PÚBLICO 2015/001 da Cobra Tecnologia S.A., 

exclusivamente para os cargos de nível superior, que realizarão prova neste domingo, dia 23/08/2015: 

 
 De acordo com edital do concurso, o candidato inscrito deve acessar seu cadastro (abaixo) e imprimir o comprovante com o 
respectivo local de prova. 
 
https://concursos.quadrix.org.br/default.aspx 
 
INFORMAÇÕES: 
 

 As provas terão duração de 4 horas. 
 

 Comparecer ao local de realização de prova com no mínimo 60 minutos de antecedência. Os portões serão fechados às 14h00 
(horário de Brasília). Não será permitido o ingresso após o fechamento dos portões.  

 
 Portar documento de identidade (original), este Comprovante de Inscrição, caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis 

preto nº 2 e borracha. 
 

 São 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). 

 
NÃO SERÁ PERMITIDO AO CANDIDATO PERMANECER EM SALA PORTANDO OS SEGUINTES OBJETOS: 
 

Aparelhos eletrônicos como bip, telefone celular, tablets, ipod®, walkman, pendrive, agenda eletrônica, mp3 player ou similar, 
notebook, netbook, e-book, palmtop, receptor ou transmissor de dados, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, 
controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer tipo, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, 
tais como chapéu, boné, gorro etc. 

 
 O INSTITUTO QUADRIX recomenda que o candidato não leve nenhum dos objetos citados acima, no dia de realização das 
provas. 
 
 Não será permitida a consulta a nenhum tipo de material, como livros, apostilas, anotações, códigos ou qualquer outra fonte de 
dados.  
 
 Em hipótese alguma serão realizadas provas fora do local, cidade e horário determinado.  
 
 O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, em sala, por no mínimo, 1 hora após o início da prova e poderá levar o 
caderno de prova somente no decurso dos últimos 60 minutos anteriores ao horário determinado para o seu término.  
 
 Será terminantemente vedado ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no cartão-resposta da Prova Objetiva. 
 
 O descumprimento dessas instruções e das descritas nos editais publicados implicará a eliminação do candidato.  
 
 Todas as informações sobre o concurso público poderão ser consultadas no site: http://www.quadrix.org.br 
 
 

BOA PROVA 
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