
ORIENTAÇÕES  PARA  O  ACESSO  AOS  LOCAIS  DE  PROVA  DO
CONCURSO DA UFRN

O acesso ao local onde se realizarão as provas ocorrerá das 7h20 às 8h,
horário oficial local.

Os candidatos devem chegar com 30 minutos de antecedência à abertura
dos portões.

Os  candidatos  deverão  fazer  o  reconhecimento  prévio  do  local  onde
realizarão as provas.

A Comperve recomenda que os candidatos não levem seus veículos para
estacionar no local de prova devido à alta demanda de candidatos, o que
inviabiliza o estacionamento para uma grande quantidade de veículos.  A
Comperve sugere que façam uso de transporte público,  caronas,  táxi  ou
transportes por aplicativo visando evitar atrasos ou transtornos na chegada
aos locais de prova.

ATENÇÃO: Devido à realização da SANTANDER Track&Field Run Series, no
domingo,  dia  30/09/2018,  com  largada  e  chegada  no  Natal  Shopping,
estarão interditadas das 4h30 às 9h as seguintes ruas, conforme percurso
abaixo:

Av. das Brancas Dunas, em Candelária (na lateral do Natal Shopping);

Av. da Integração entre a Av. das Brancas Dunas e a Av. Prudente de Morais;

Av. Omar O’Grady (prolongamento da Av. Prudente de Morais) entre a Av. da
Integração e Rua Lago da Pedra.

Av. Antoine de Saint Exupéry, entre a Av. Omar O’Grady e a Av. Senador
Salgado Filho (BR-101)



Disponível  em:  <https://www.tfsports.com.br/eventos/tfrs-natal-shopping-
2018> . Acesso em: 25 set. 2018.

A Comperve recomenda aos candidatos que evitem as ruas interditadas e
seus acessos e procurem trajetos alternativos para chegarem aos locais de
prova no horário estabelecido no Edital.

PARA OS CANDIDATOS QUE FARÃO PROVA NOS SETORES DA UFRN

Devido  à  quantidade  de  candidatos  que  farão  provas  no  Campus
Universitário da UFRN, o que gera um alto fluxo de veículos no anel viário, a
Comperve  recomenda  aos  candidatos  que,  além  de  fazerem  o
reconhecimento  prévio  do  seu  local  de  prova,  cheguem  com  bastante
antecedência no domingo.

PARA OS CANDIDATOS QUE FARÃO PROVA NO UNI-RN

Devido à quantidade de candidatos que farão provas no Campus do UNI-RN,
os dois portões de acesso serão abertos e o estacionamento liberado para
os  candidatos.  Mesmo  assim,  recomendamos  que  os  candidatos  que
puderem deem preferência ao uso de transporte público, caronas, táxi ou
transportes  por  aplicativo,  para  evitar  superlotação  com  consequentes
transtornos.


