
ORIENTAÇÃO AOS CANDIDATOS - CURSO DE PREPARAÇÃO

1) As aulas realizar-se-ão na Sala Santiago Dantas, no Palácio Itamaraty. A entrada se fará 

exclusivamente pela entrada do Cerimonial, conforme mapa acima.  Este é o mesmo local do 

credenciamento obrigatório, a ser feito no dia 11/04, a partir das 07:00   

2) Os candidatos terão livre acesso ao Restaurante do Anexo I, que funciona diariamente das 11:00 

às 15:00. O acesso se faz pela portaria do Restaurante (C), que se localiza na fachada norte do 

prédio, do lado oeste, conforme o mapa. Os pagamentos das refeições devem ser feitos em espécie 

diretamente pelos candidatos.  

3) Os candidatos que se autodeclararam negros deverão comparecer diante da banca que se 

reunirá no OITAVO ANDAR do Anexo I. Para essa entrevista, a entrada se fará pela Portaria Principal 

(portaria A) do prédio, na fachada sul, conforme o mapa.  

4) Embora a Esplanada dos Ministérios fique na eixo central da cidade, o acesso por meio de 

transporte público não é dos mais simples. Recomenda-se aos candidatos passageiros de ônibus 

que se informem cuidadosamente sobre trajetos e horários, lembrando que atrasos podem 

ocasionar a eliminação do concurso. Recorda-se também que a disponibilidade de vagas na região é 

limitada.  

5) Os candidatos devem observar as normas de vestimenta para entrada em prédios públicos, ou 

seja, não serão admitidos se estiverem trajando roupas curtas (bermuda, shorts, minissaia).   

6) Dado o grande número de alunos em sala de aula, pede-se evitar produção de ruídos por 

aparelhos como telefones celulares. A digitação em teclados deve, igualmente, ser evitada, a não 

ser se o equipamento for silencioso. É permitida a gravação em áudio das aulas.  

MRE – Anexo I 

Cerimonial 

Min. Saúde 

Palácio do Itamaraty 

                     Eixo Monumental 

Restaurante: 

Portaria C 

Portaria A 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 



7) Os candidatos não terão livre acesso às dependências do Ministério com o crachá do concurso.  

Caso tenham necessidade de ir a alguma dependência específica, deverão procurar a Portaria 

Principal no Anexo I (portaria A), indicar a entrevista que tenham marcado e identificar-se para esse 

propósito específico.  
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