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O Exame ANPEC comunica aos interessados que foram efetuadas as seguintes 
alterações no Manual do Candidato do Exame de Seleção ANPEC 2021. 
 
DA RETIFICAÇÃO DO ITEM II, SUBITEM: 3 
 
II - NORMAS GERAIS DO EXAME 
 
3. INSCRIÇÃO – O período de inscrição vai das 8 horas de 20/07/2020 às 24 horas de 05/10/2020. 

 
A inscrição requer:  
 

a) preenchimento on-line do cadastro de inscrição, que estará disponível no endereço: 
http://www.anpec.org.br, a partir de 20/07/2020, às 08 horas.  
 
Obs: Guarde a senha usada na inscrição, pois ela será necessária para qualquer acesso ao Portal do 
Candidato. 
 
b) pagamento da taxa de inscrição. A taxa de inscrição é de R$400,00, se o pagamento for feito entre 20 de 
julho e 31 de agosto, e de R$450,00, se feito entre 01 de setembro e 05 de outubro. 

 
 
DA RETIFICAÇÃO DO ITEM II, SUBITEM: 4 
 
II - NORMAS GERAIS DO EXAME 
 
4. COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO    
 
A Coordenação do Exame não enviará comprovante de inscrição pelos Correios. A partir do dia 05 de 
outubro os candidatos que se inscreveram até 30 de setembro de 2020 poderão imprimir o comprovante 
de inscrição (não confundir com o cadastro de inscrição) no Portal do Candidato, devendo obrigatoriamente 
estar portando nos dias de provas seu comprovante de inscrição. Para os candidatos cujas inscrições 
ocorreram entre 01 de outubro e 05 de outubro de 2020, o comprovante de inscrição (não confundir com o 
cadastro de inscrição) poderá ser impresso, no Portal do Candidato, após a compensação bancária do boleto 
de pagamento da taxa de inscrição. O candidato deverá obrigatoriamente estar portando seu comprovante de 
inscrição nos dias de provas. 

 

http://www.anpec.org.br/


 
DA RETIFICAÇÃO DO ITEM II, SUBITEM: 5.1.1 
 
II - NORMAS GERAIS DO EXAME 

 
5. FORMATO DAS PROVAS: ONLINE  
 
5.1. Orientações para a realização das provas 
 
5.1.1 O candidato deverá estar conectado online, no mínimo 30 (trinta) minutos antes de seu início, portando, 
obrigatoriamente, os seguintes documentos:  

a. Cédula de Identidade (RG) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou  Registro Nacional de 
Estrangeiros (RNE) ou Passaporte originais, dentro da validade e com fotos recentes. Não serão 
aceitas cópias xerográficas ou documentos que dificultem a efetiva identificação dos participantes;  
b. Comprovante de Inscrição impresso, disponível no site www.anpec.org.br, que será divulgado no 
Portal do Candidato a partir de 5 de outubro de 2020. 
c. As instruções de acesso às provas estarão disponíveis no Comprovante de Inscrição. 

 
 
DA RETIFICAÇÃO DO ITEM II, SUBITEM: 5.1.6 
 
II - NORMAS GERAIS DO EXAME 

 
5. FORMATO DAS PROVAS: ONLINE  
 
5.1. Orientações para a realização das provas 
 
5.1.6 O horário das provas será controlado através de um cronômetro virtual que encerrará a aplicação de 

cada prova quando o tempo limite for atingido. Os candidatos poderão acompanhar o cronômetro que estará 

na tela da plataforma web de provas online, podendo, deste modo, administrar seu tempo. Cabe ao candidato 

administrar seu tempo, pois não haverá um aviso prévio informando ao candidato quanto tempo de prova lhe 

resta. 

 
 

DA INCLUSÃO DO ITEM II, SUBITEM: 5.1.11 
 
II - NORMAS GERAIS DO EXAME 

 
5. FORMATO DAS PROVAS: ONLINE  
 
5.1. Orientações para a realização das provas 
 
5.1.11 Os candidatos devem fazer o check in na plataforma web das provas online do Exame ANPEC 2021. 
Durante o check in os candidatos poderão realizar um teste simulado, visando sua familiarização com a 
ferramenta da plataforma web.  O acesso dos candidatos à plataforma web estará liberado nos dias 14, 15 e 
16 de outubro de 2020. O candidato só poderá acessar a plataforma uma única vez ao longo destes três dias, 
por 30 minutos. O link para o acesso do candidato à plataforma web lhe será enviado através do e-mail 
cadastrado pelo candidato no ato da inscrição do Exame ANPEC 2021. Se o candidato não receber o link até 

14/10/2020 ou tiver algum problema com sua navegação no sistema, ele deverá entrar em contato 
imediatamente com a Coordenação do Exame ANPEC pelo e-mail suporte@anpec.org.br 

 
 
DA INCLUSÃO DO ITEM II, SUBITEM: 5.1.12 

http://www.anpec.org.br/


 
II - NORMAS GERAIS DO EXAME 

 
5. FORMATO DAS PROVAS: ONLINE  
 
5.1. Orientações para a realização das provas 
 
5.1.12 Para a realização das provas do Exame ANPEC 2021, os candidatos receberão por e-mail, no dia 20 

de outubro de 2020, o link para o acesso à plataforma web das provas online do Exame ANPEC 2021. O Exame 
ANPEC utilizará o e-mail cadastrado pelo candidato no ato da inscrição para comunicar oficialmente o link de 

acesso à plataforma web. É responsabilidade do candidato verificar se recebeu o e-mail informando o link de 
acesso à plataforma. Se o candidato não receber o link na data de 20/10/2020, deverá entrar em contato 

imediatamente com a Coordenação do Exame ANPEC pelo e-mail suporte@anpec.org.br 

 
 
DA RETIFICAÇÃO DO ITEM II, SUBITEM: 5.2.1 
 
II - NORMAS GERAIS DO EXAME 

 
5. FORMATO DAS PROVAS: ONLINE  
 
5.2. Orientações Técnicas 
 
5.2.1 O candidato deverá certificar-se quanto as especificações de hardware, software e equipamentos abaixo, 
de forma antecipada, para a realização das provas online: 
 

• Ser Administrador da máquina em função da necessidade de instalação de um plug-in;  
• Sistemas operacionais permitidos: Windows 7 ou superior (Firefox ou Chrome), MacOS 
  10.10 ou superior (Firefox ou Chrome) 
• Recomenda-se ao menos 500Mb de RAM livre para execução da aplicação;  
• Conexão de internet de 1 mega ou superior; 
• Teclado Português (Brasil ABNT ou ABNT 2) para candidatos que farão a prova  
   discursiva (dissertativa) de Economia Brasileira; 
• Webcam e microfone. 
 
Obs. Não será permitido o uso de fones de ouvido de nenhuma natureza. 

 
 

DA RETIFICAÇÃO DO ITEM: III 
 
III – DATAS E DURAÇÃO DAS PROVAS 
 
Haverá provas de seis disciplinas obrigatórias: Economia Brasileira, Estatística, Inglês, Macroeconomia, 
Matemática e Microeconomia. Todas essas provas, exceto a de Economia Brasileira discursiva, apresentarão 
15 questões objetivas. Haverá duas provas de Economia Brasileira: uma objetiva, com quinze questões, e uma 
dissertativa (discursiva). O tema da dissertação será escolhido entre um conjunto de cinco opções. O candidato 
terá duas horas para a prova de Economia Brasileira objetiva, uma hora para a prova de Economia Brasileira 
discursiva e duas horas para cada uma das demais provas. Cabe ao candidato administrar seu tempo. 
 
 

DA RETIFICAÇÃO DO ITEM III, SUBITEM: 1 
 
III – DATAS E DURAÇÃO DAS PROVAS 
 
1. DATAS E HORÁRIOS DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS – As provas do Exame ANPEC 2021 serão 
aplicadas nos dias 21 e 22 de outubro de 2020 nos seguintes horários, sendo que o acesso às provas de 



Macroeconomia, Economia Brasileira objetiva, Economia Brasileira discursiva, Matemática e Microeconomia 
deverão ser feitos com 30 minutos de antecedência: 
 

DATA PERÍODO 
HORÁRIO 

(Hora de Brasília) 
PROVA 

21/10 (quarta-feira) 

Manhã 
8:00- 10:00 Macroeconomia 

10:30-12:30  Estatística 

 
Tarde 

14:30-16:30 Economia Brasileira 
Objetiva 

 
 

17:00-18:00 Economia Brasileira 
Discursiva 

22/10 (quinta-feira) 
Manhã 

8:00- 10:00 Matemática 

10:30-12:30  Inglês 

Tarde 14:30-16:30 Microeconomia 

 
 
DA RETIFICAÇÃO DO ITEM VI, SUBITEM: 1 
 
VI – INFORMAÇÕES SOBRE AS PROVAS  
 
1. MARCAÇÃO DAS RESPOSTAS  
 
O candidato terá três horas para as duas provas de Economia Brasileira, sendo duas horas para a prova de 
Economia Brasileira objetiva e uma hora para a prova de Economia Brasileira discursiva, e duas horas para 
cada uma das demais provas. 

 
 

Belo Horizonte, 28 de setembro de 2020 
 

 
 
 
Coordenação do Exame ANPEC 2021 
UFMG/FACE - Campus Pampulha  
Av. Antônio Carlos, 6627 Sala 3017 
31270901   Belo Horizonte   MG 
Tel: (31) 3409-7231  
E-mail: exame@anpec.org.br 


