REGRAS PARA CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO PELOS CANDIDATOS

(EM RELAÇÃO À INSCRIÇÃO)
- As inscrições para o exame de admissão ao ISCED devem ser feitas nas instalações do ISCED
de Luanda
- Todos os campos na ficha devem ser preenchidos para efeitos de gestão da estatística gerida
pelo Sistema de Estatística e Informação do Ensino Superior (SEIES-RA). Serão anuladas todas
as candidaturas em cujos processos não tenham sido preenchidos todos os campos requeridos na
ficha.
- Não haverá lugar à reclamação nem ao reembolso no caso referido no ponto anterior.
- O candidato deverá anexar à ficha de inscrição devidamente preenchida, uma cópia do
certificado de habilitações literárias, uma cópia do BI, e o original do recibo (bordereaux) do
banco
- O candidato deve certificar-se de que reúne todos os documentos úteis para a inscrição
- A falta de um dos documentos requeridos para a inscrição resultará na anulação da inscrição e
não haverá reembolso
- O candidato deverá dirigir-se ao ISCED para o depósito do seu envelope nos lugares
indicados, altura em que receberá um comprovativo
- Caso se lembre não ter completado os documentos remetidos em envelope aos serviços, deverá
fazer outra inscrição, pois o processo incompleto terá sido já anulado

REGRAS PARA CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO PELOS CANDIDATOS

(EM RELAÇÃO ÀS PROVAS DE EXAME)
- Localize, um dia antes, o nome na lista e a sala onde decorrerão as provas
- Antes de sair da casa, no dia marcado para as provas de exame, deverá verificar se se
faz munir do Bilhete de Identidade (original) ou documento (similar original) com foto
tipo passe actualizada
- Não terá acesso às provas caso não exiba o B.I ou documento similar com foto tipo
passe actualizada
- Durante as provas, o BI ou documento similar deverá estar exposto sobre a carteira
para que o vigilante e outras entidades confirmem a identidade
- Deverá esforçar-se por chegar cedo ao ISCED de Luanda
- Utilize apenas lapiseira azul para as provas de exame
- Antes de responder ao enunciado, escreva o nome no espaço indicado da folha, sob
pena de anulação da prova
- Serão anuladas, sem lugar a recurso, todas as provas de exame cujos escritos tenham
sido lavrados a lapiseira de cor diferente da indicada neste texto
- Não deverá desenhar sinais estranhos às letras utilizadas para a escrita na folha de
prova
- Dão causa à anulação da prova os seguintes sinais: números entre bolinhas, qualquer
símbolo usado fora do contexto do conteúdo da prova, figuras humanas, geométricas
não solicitadas no enunciado
- Outras causas de anulação da prova: menções na folha de prova tais como “agradeço”,
“muito obrigado”, posse de manuscritos, de textos impressos, de autocolantes, livros e
similares
- Se cometer erro, coloque entre parênteses o errado, pois borrões dão causa à anulação
da prova. Exemplo: no ano de 1961 deu-se (a independência) o início da luta armada em Angola
- Se dialogar com o candidato sentado na carteira ao lado serão anuladas as provas de
ambos
- Se precisar de ajuda, levante o braço e coloque o problema ao Professor-vigilante

