TUTORIAL DE ACESSO AO AMBIENTE DE PROVA ONLINE
PASSO A PASSO ACESSO À PROVA:

1.

No horário definido da sua prova (com antecedência segura de 15 minutos), o
candidato deve acessa o AMBIENTE VIRTUAL DE AVALIAÇÃO - AVA, utilizando o
link, login e senha fornecidos exclusivamente pelo Cartão de Convocação, por meio
exclusivamente dos navegadores: Google Chrome e/ou Mozilla Firefox:
1.1 O candidato acessa as provas clicando em: “Provas Online” e “Ir para a
Avaliação”.
1.2 O sistema solicita o cadastro da foto. O candidato clica em “Tirar foto, “Salvar”
ou “Tirar nova foto”, para a captura da sua foto.
TELA 1

Preencha seus dados e Clique em “LOGAR”

TELA 2

Essa imagem aparecerá se o candidato estiver acessando com dados errados, ou fora do
dia e horário(de Brasília) Verifique os dados de acesso, conforme itens anteriores.
TELA 3

Se na página aparecer esta imagem, atualize F5 no seu navegador, caso ainda não haja
“provas disponíveis”.

TELAS 4 e 5
Se as provas estiverem liberadas, a mensagem na tela será:

Clique em “PROVA ON LINE”

Clique em “IR PARA A AVALIAÇÃO”

TELAS 6 e 7
Cadastrar foto e Salvar foto.

Atenção:
O candidato deve desbloquear a sua câmera interna(integrada), permitindo irrestrito para
uso em todos os programas e navegadores.
Recomenda-se
que
o
candidato
realize
teste
de
webcam
pelo
site https://pt.webcamtests.com/ , usando o navegador que utilizará para iniciar a prova:
Google Chrome e/ou Mozilla Firefox.
2.

O sistema solicitará que o candidato clique em “Ir para o Safe Exam Browser” e
confirme, novamente, em “Abrir Safe Exam Browser”. O programa Safe Exam
Browser-versão 2.4, previamente instalado, será acionado pelo Sistema como o
navegador oficial para realização da Prova Online.

TELA 8

TELA 9

TELA 10

3.

O candidato deverá ler as Instruções e clicar em “Concordo com as Instruções” e
depois “Iniciar Prova Online”.

TELA 12

TELAS 13 e 14

4.
5.
6.

7.

Antes de entregar a prova, verifique se todas as questões estão respondidas
corretamente. Todos os quadradinhos devem estar na cor VERDE.
O candidato deverá salvar a sua resposta a cada questão finalizada. Não aguarde o
final do tempo de prova para realizar o salvamento de suas questões.
A redação (questão subjetiva) deverá ser salva durante o tempo regular de prova, ou
seja, antes do final da prova, caso contrário o candidato será automaticamente
eliminado do processo seletivo por ausência de redação.
O candidato deverá formalizar a entrega da sua prova, para ser capturada e validada
pelo sistema, clicando em “Entregar Prova”. A qualidade da conexão de internet
utilizada, ou à sua queda, pode interferir na exatidão do cronômetro durante a prova,
logo não aguarde o tempo final de prova para formalizar a entrega.

ATENÇÃO! No horário de término da sua prova, a mesma será automaticamente finalizada pelo
sistema. Caso você não tenha finalizado antes do prazo, todas as questões objetivas realizadas antes
do término estarão automaticamente salvas pelo sistema, com exceção da redação.

TELA 15
Resumo de Instalação de browser seguro SEB versão 2.4. Link para Tutorial

Para a realização da Prova Online será necessário que o candidato tenha um
computador (desktop ou notebook):
1.
2.
3.
4.

Com câmera (webcam) integrada
Microfone externo liberado.
Com conexão de internet adequada e estável.
Com Programa SEB - Safe Exam – versão 2.4 Browser Seguro, previamente
instalado.
5. Que opere exclusivamente no Sistema Operacional Windows.
6. Que utilize os navegadores habilitados Google Chrome ou Mozilla Firefox para
acesso ao login, usuário e senha do AMBIENTE VIRTUAL de AVALIAÇÃO –
AVA (dados fornecidos via Cartão de Convocação).
7. Que não possua programas de acesso remoto instalados e programas de antivírus
instalados ou habilitados.
A CONSULTEC e a INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR não se responsabilizam:
•
Pela conexão de internet ou pelo compartilhamento de banda larga no local de
provas escolhido pelo candidato.
•
Pela ausência ou interrupção do fornecimento de energia elétrica no local.
•
Pela configuração de equipamentos/microcomputadores/desktop/câmera, etc.
utilizados pelos candidatos durante a realização de suas provas.
•
Ou por qualquer custo com operadoras de telefonia, ou provedores de banda
larga para acesso à internet para prestar as provas do Processo Seletivo.
Para mais informações acesse todos os documentos publicados. Boa sorte e boa prova!
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