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Orientações Importantes 

 O processo é composto por uma prova objetiva, com 25 questões. 

 O tempo de prova começa a ser contado a partir do momento que o candidato clica na prova. 

 Leia com atenção o enunciado de cada questão. 

 Marque a opção de resposta que considera a correta e clique em Responder. Você pode navegar 
entre as questões, marcando e alterando as alternativas se não tiver certeza, mas deve clicar em 
‘Responder’ para que a resposta seja registrada. 

 Atenção: Depois de clicar em Responder você não poderá alterar a opção de resposta. 

 Você terá, no máximo, 2 horas para realizar a Prova Objetiva, desde que acesse às 10hs. Atenção 
ao tempo indicado no relógio de tempo, no alto da página. Ele ficará vermelho quando faltar 12 
minutos para terminar (10% do tempo restante). A prova será encerrada automaticamente às 
12hs. 

 Para navegar entre as questões, utilize a seta lateral. 

IMPORTANTE 

 Busque um lugar tranquilo. 

 No ambiente de provas não poderá ter outras pessoas. 

 Não é permitido consultar ou manusear nenhum material ou dispositivo além do utilizado para a 
realização da prova. 

 Não é recomendado também uso de relógios analógicos ou digital. 

 A prova é individual e o processo será monitorado. 

 Para garantir a legitimidade do Processo Seletivo, precisaremos tirar algumas fotos do seu rosto 
durante a realização da prova. O reconhecimento facial ocorrerá de forma automatizada. 

 Para que isso seja possível, no início da prova, você deverá permitir que o navegador utilizado 
acesse a sua câmera. 

 Portanto, atenção ao posicionamento do seu rosto e a luminosidade do ambiente, para impedir 
falhas na validação. 

 A não permissão e/ou correta habilitação da câmera e a não conformidade das fotos com seu 
documento de identificação podem invalidar o seu processo seletivo. 

 Tenha a mão água e lanches para consumir durante o processo e organize suas idas ao banheiro 
a fim de não prejudicar a validação facial. 

 Certifique-se de que a conexão de internet estará disponível para realizar e enviar a prova. 

 Em caso de dúvidas entre em contato com o número de suporte disponibilizado na plataforma. 

 


