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ORIENTAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA 
LEIA ATENTAMENTE ANTES DE INICIAR! 
 
O candidato deverá procurar um lugar tranquilo e silencioso para fazer a prova. O 
candidato deverá estar sozinho, garantindo que não receberá nenhuma assistência não 
autorizada durante a seleção. 
 
Não será permitido o uso de qualquer recurso eletrônico (todos os celulares e aparelhos 
eletrônicos deverão ser desligados, à exceção do computador ou laptop utilizado para a 
realização da prova). 
 
Ao iniciar a prova, os candidatos deverão exibir documento oficial de identificação 
válido com fotografia para a câmera do dispositivo devidamente conectado à plataforma 
Zoom, para confirmação da identidade. Em seguida, os candidatos deverão registrar seu 
nome completo no chat do Zoom, para fins de registro de frequência. 
 
A prova ficará disponível para realização das 09:00 às 12:00 horas da manhã da data 
informada, e terá três (3) horas de duração. Uma vez iniciada, você não poderá fazê-la 
novamente em outro momento. Conforme Chamada Pública, recomenda-se que o(a) 
candidato(a) conecte-se à rede da sala virtual na Plataforma Zoom com pelo menos 30 
(trinta) minutos de antecedência da hora marcada. 
 
A prova de inglês será baseada na compreensão de textos, e será facultado o uso de 
dicionário impresso (formato de livro). Não será permitido o uso de qualquer recurso 
eletrônico (todos os celulares e aparelhos eletrônicos deverão ser desligados, à exceção 
do computador ou laptop utilizado para a realização da prova). 
 
O candidato deve verificar a conexão da internet para evitar problemas durante a 
execução da prova. Recomenda-se o uso de internet fixa com cabo. Caso só disponha de 
rede WI-FI, fique o mais próximo possível do ponto de transmissão. Evite usar a rede 
móvel (3G, 4G etc.), pois poderá ter problemas de estabilidade. A Comissão de Seleção 
não se responsabiliza por problemas na conexão individual dos candidatos, sendo o 
candidato o único responsável por garantir banda de internet com velocidade compatível 
para emissão de som e imagem em tempo real durante todo o período de realização da 
prova, conforme previsto em Chamada Pública. Em caso de perda de conexão por 
problemas na rede do candidato, não poderá realizar a prova em outro momento. 
 
Os candidatos poderão se conectar ao Moodle pelo navegador de sua escolha, contudo, a 
Comissão de Seleção recomenda o uso do Mozilla ou do Chrome. 
 
Os candidatos serão monitorados durante todo o período de realização da prova. 
Haverá a gravação da imagem e som de voz, conforme previsto em Chamada Pública. 
Caso haja a observação de algum comportamento suspeito/indevido do candidato 
que caracterize fraude ou tentativa de fraude durante a realização da prova, a 
Comissão de Seleção terá o poder discricionário de dar seguimento ao certame, para 



que somente após a confirmação da ilicitude, o candidato seja eliminado do processo 
seletivo. 
 
É de responsabilidade do candidato monitorar se sua câmera está aberta durante o período 
de aplicação da prova. O candidato deve estar em local bem iluminado, de modo a 
permitir a sua identificação via câmera. O candidato não deve se posicionar de costas para 
uma fonte de luz direta (por exemplo, janela), porque escurece a imagem da câmera e 
dificulta a identificação da face do candidato. A câmera deve ser posicionada em um 
ângulo que permita a visualização do rosto do candidato por completo. 
 
Os candidatos deverão permanecer com seus microfones fechados durante todo o tempo 
de realização da prova, exceto solicitações em contrário feitas pela Comissão de Seleção. 
Em caso de necessidade de contato por parte do candidato, este deve escrever no chat 
para a Comissão de Seleção. 
 
Não será permitido o uso de fones de ouvido durante a prova. Apenas o áudio do 
computador está liberado. 
 
É responsabilidade do candidato informar ao fiscal de sala o uso da prótese auditiva, via 
chat do Zoom, que deverá ser comprovado mediante o envio de laudo médico ao e-mail 
informado na Chamada Pública, em até 24 horas após a aplicação da prova escrita. O 
candidato que estiver utilizando o aparelho durante a realização da prova sem autorização 
da coordenação será eliminado do processo seletivo. 
 
O uso de acessórios como óculos escuros, boné, chapéu, gorro, cachecol, manta e luvas 
ou qualquer outro acessório que lhe cubram a cabeça ou parte dela não será permitido 
durante o período de aplicação da prova. Candidatos com cabelos longos devem prendê-
lo ou colocar atrás da orelha. 
 
Será garantida a liberdade religiosa dos candidatos inscritos neste processo seletivo. 
Todavia, em razão dos procedimentos de segurança previstos, previamente ao início da 
prova, aqueles que trajarem vestimentas que restrinjam a visualização das orelhas ou da 
parte superior da cabeça deverão informar aos fiscais de prova, de forma privada via chat 
do Zoom, assegurando a devida reserva e respeito à intimidade do candidato, sendo o fato 
registrado em ata. 
 
Conforme previsto em Chamada Pública, todas as provas serão avaliadas 
minuciosamente para a detecção de fraudes como plágio utilizando softwares e 
outros recursos. O candidato que cometer fraude em qualquer etapa do processo 
seletivo será eliminado do certame. 
 
Para as questões dissertativas, quando houver, o limite de texto será de 30 linhas. A 
Comissão se reserva ao direito de não corrigir o texto excedente, que ultrapasse o tamanho 
máximo estipulado. 
 
Após o envio da prova não será possível realizar qualquer tipo de edição. Assim, os 
candidatos devem revisar atentamente suas respostas antes de enviar. 
 



Os candidatos não poderão tirar “prints” ou fazer fotos da tela do ambiente virtual ou do 
Zoom durante o período de aplicação da prova. Também não está autorizado o salvamento 
da prova em nenhum formato. 
 
O candidato deverá ficar atento ao tempo de prova. Após finalizado o seu tempo de 
execução, não será mais permitido o envio. 
 
Após a conclusão das provas, o candidato deverá confirmar com a Comissão de Seleção 
que a prova foi recebida, e só então se desconectar do Zoom e do Moodle. 
 
Leia as questões com atenção. A leitura é muito importante para a compreensão correta 
das questões da prova. 
 
A Comissão de Seleção do PGBBS deseja a todos e todas boa sorte! 


