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COLÉGIO DE APLICAÇÃO – CAp-FUNEMAC
ADMISSÃO DE ALUNOS AO CAp-Funemac – 2015
EDITAL Nº 08/2014 –m 1ª RETIFICAÇÃO
A Superintendência Acadêmica da Funemac, no uso de suas atribuições legais, torna público o presente
edital, contendo todas as normas, rotinas e procedimentos necessários à realização do Concurso de
Admissão de alunos ao CAp-Funemac para o ano letivo de 2015 .
Onde se lê
Art. 13. O cartão de confirmação é o comprovante de identificação do candidato, e este deverá trazê-lo e
apresentá-lo, obrigatoriamente, durante a prova ou sempre que solicitado.
Art. 14. O CANDIDATO QUE NÃO APRESENTAR O CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO NO ATO DA
PROVA FICA AUTOMATICAMENTE ELIMINADO DO Concurso de Admissão.
Leia-se
Art. 13. O cartão de confirmação e o documento de identidade original com foto são os comprovante de
identificação do candidato, e este deverá trazê-los e apresentá-los, obrigatoriamente, antes adentrar na
sala para realizar a prova e sempre que solicitado.
Art. 14. O CANDIDATO QUE NÃO APRESENTAR O CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO E O DOCUMENTO
DE IDENTIDADE ORIGINAL COM FOTO FICA IMPEDIDO DE REALIZAR A PROVA E
AUTOMATICAMENTE ELIMINADO DO Concurso de Admissão.
§ 1º. 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.
§ 2º. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos
eleitorais, carteiras de motorista (modelo sem foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor
de identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.
Macaé, 17 de novembro de 2014.

Gleison Marinho Guimarães
Presidente da FUNEMAC
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