BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL – BRDE

CONVOCAÇÃO PARA A PROVA OBJETIVA E DISCURSIVA
O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, doravante denominado BRDE, instituição financeira pública,
TORNA PÚBLICO a data, horário e locais de realização da prova, nos seguintes termos:

Art. 1º A prova realizar-se-á na data 15/01/2012, no Turno da TARDE nas cidades de Curitiba-PR, Florianópolis-SC, e
Porto Alegre-RS, conforme o estabelecido no subitem 10.1 do Edital de Concursos Públicos nº 01/2011-Abertura.
I – O portão de acesso ao local de realização da prova será aberto às 12h e fechado às 12h45min sendo observado o
horário oficial de Brasília – DF. NÃO SERÃO TOLERADOS ATRASOS.
II – O início da prova está previsto para 15 (quinze) minutos após o fechamento dos portões, observado o horário oficial
de Brasília – DF, com duração de 04 (quatro) horas para os cargos 201-Assistente Administrativo – Curitiba-PR, 202Assistente Administrativo – Florianópolis-SC, e 203-Assistente Administrativo – Porto Alegre – RS, e 05 (cinco) horas para
os demais cargos, incluído o tempo de marcação na folha de resposta.
Art. 2º O candidato deverá comparecer, com antecedência mínima de 01h (uma) hora do horário fixado para o
fechamento do portão de acesso ao local de realização da prova objetiva. O candidato deverá estar munido de caneta
esferográfica de tinta azul ou preta, documento oficial de identificação com foto, o comprovante de pagamento
devidamente quitado e o CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO impresso através do endereço eletrônico
www.aocp.com.br.
Art. 3º O local de prova de cada candidato é o constante no CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO disponível no
no link Consulta do Local de Prova, divulgado no endereço eletrônico www.aocp.com.br. A identificação do local de prova é
de responsabilidade exclusiva do candidato, não podendo o mesmo realizar a prova objetiva em desconformidade com as
disposições estabelecidas neste Edital e no CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO.
Art. 4º Este Termo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Porto Alegre/RS, 03 de janeiro de 2012.

JOSÉ HERMETO HOFFMANN
Diretor Administrativo
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