
 

ELABORAÇÃO TUTORIAL: INSTITUTO AIETEC / CONSULTEC – Tecnologia Starline- Atualizado em: 27/03/2023- Pág. 1 

 

                                                        
 

  

TUTORIAL INSTALAÇÃO SAFE BROWSER 3.3.2 – SOFTWARE SEGURO 

INSTITUTO AIETEC/CONSULTEC 
   

Utilize o Programa SEB Safe Browser para acesso às provas on-line, conforme link abaixo.  

Atenção: A versão do SAFE BROWSER foi mundialmente atualizada para a 3.3.2, logo o candidato 

deve realizar a instalação dessa nova versão para que realize a sua avaliação.  

Antes de iniciar a instalação do SAFE BROWSER 3.3.2, verifique: 

1. Tipo de Equipamento Desktop ou laptop/notebook . Não usar celular ou tablet. 
  
2. Sistema Operacional Windows (8.1, 10 e 11). A Plataforma NÃO funciona em Linux e IOS. 
  

3. WEBCAM integrada e desbloqueada, com permissão irrestrita a todos os programas e navegadores 
habilitados. – É obrigatório o uso de Webcam, já que iremos monitorá-lo.  
  
4. Microfone liberado - Microfone para captura de áudio do ambiente. Não usar fones de ouvido. 
  

5. Internet Estável - Com conexão de internet adequada, preferencialmente a cabo, com mínimo de 10Mb.   
  

6. Para entrada na Prova, deverá utilizar os navegadores Google Chrome ou Mozilla Firefox (na sua 
última versão), para acesso a Plataforma de provas – AVA (utilizando dados fornecidos via Cartão de 
Convocação). 
  

7. Para realizar a sua prova, deverá instalar o Programa SEB - Safe Exam – versão 3.3.2 - Browser 
Seguro, relembre as condições prévias: 
  
- O usuário precisa ser administrador da máquina, ter no mínimo 5 GB de espaço livre para armazenamento.  
- Ao instalar o SEB 3.3.2, o candidato não deverá configurar, apenas "baixá-lo" em sua máquina. O programa é 
acionado no momento da sua prova. 
-  ATENÇÃO: Só deverá existir uma versão do navegador seguro(SEB) no seu equipamento. Isso pode impedir o 
acesso e "travar" a sua máquina! 
 

Em navegador específico descrito no Edital, faça a instalação do BROWSER SEGURO SEB, na versão 

homologada: Safe Browser versão 3.3.2, em: 

https://github.com/SafeExamBrowser/seb-win-

refactoring/releases/download/3.3.2/SEB_3.3.2.413_SetupBundle.exe  

ou   https://sourceforge.net/projects/seb/files/seb/SEB_3.3.2/SEB_3.3.2.413_SetupBundle.exe/download  

Ao abrir o link  o download do navegador seguro começará de imediato.  

Não é necessário abrir no programa Safe Browser, apenas instale-o. 

 

https://github.com/SafeExamBrowser/seb-win-refactoring/releases/download/3.3.2/SEB_3.3.2.413_SetupBundle.exe
https://github.com/SafeExamBrowser/seb-win-refactoring/releases/download/3.3.2/SEB_3.3.2.413_SetupBundle.exe
https://sourceforge.net/projects/seb/files/seb/SEB_3.3.2/SEB_3.3.2.413_SetupBundle.exe/download
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As telas que se seguem são de instruções para a instalação. 

Leia o Edital, Orientações Gerais, Cartão de Convocação emiido pela Aietec/Consultec e s iga os passos 

elaborados por nossa equipe e prepare-se para a sua prova!  

 

TELAS 1 e 2 

 

 

Após terminado o download selecione no canto inferior esquerdo da tela o arquivo do SEB para iniciar a 
instalação. 
 
 

TELA 3 

 
 
Após terminado o download selecione no canto superior direito da tela o ícone de seta para baixo e clique 
no arquivo do SEB para iniciar a instalação. 
 
Após selecionado o arquivo será aberto a tela de instalação do Safe Exam Browser. Nela conterá os 
dados e os termos de aceite para a instalação do navegador seguro. 
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TELA 4 

Atenção: Certifique-se que em sua máquina tenha no mínimo 5 GB de armazenamento para fazer a 
instalação do navegador seguro. Para realizar esta consulta basta selecionar o ícone “meu computador” 
ou “documentos” presentes na barra de inferior da tela. 
 

 
 
Selecionar o item “Este computador” e verificar o espaço em disco.  

 

TELA 5 

 

 
 
Feche a pasta após a conferência e continue com a instalação do navegador seguro.  
 

TELA 6 
 
Para iniciar a instalação selecione a caixa “I agree to the license terms and conditions” em seguida clique 
em Install. 
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TELA 7 – ACEITE TODOS OS COMANDOS  

  

 

TELA 8 

 Aguarde a instalação terminar. 
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TELA 09 

 

Após finalizada a instalação o programa informará a mensagem abaixo. Selecione o botão Close para 

fechar a janela de instalação.  

 

 

 

Importante! 
 

Após instalado o navegador seguro(SAFE), para a realização de prova online, o 
usuário não deve abrir o programa no computador e sim abrir ou retornar a tela 

de prova online e selecionar o botão Ir para o Safe Exam Browser. 
 

 
CHECAGEM DE INSTALAÇÃO 
 

Verifique se a versão do Programa SEB 3.3.2 foi instalada corretamente: 

Ícone do programa/browser já instalado: 

 

Para verificar, acesse a área de APLICATIVOS do Painel de Controle.  

 

  



 

ELABORAÇÃO TUTORIAL: INSTITUTO AIETEC / CONSULTEC – Tecnologia Starline- Atualizado em: 27/03/2023- Pág. 6 

 

TELAS 10 e 11 

 

  

Ou pesquisar o SAFE BROWSER na Àrea de Programas 

 

 

 

Não abra ou tente configurar o Programa SAFE BROWSER 3.3.2, antes da 

prova.  

NÃO CLIQUE EM NENHUM DOS COMANDOS apresentados na tela, ou tente 

aplicar qualquer senha. 

 

No dia da sua prova, acesse o link fornecido no Cartão de Convocação, utilizando 

exclusivamente os navegadores Google Chrome ou Mozilla Fox (atualizados na última 

versão), aplicando o usuário e senha 

 

Para outras informações sobre o AMBIENTE VIRTUAL DE 

AVALIAÇÃO - AVA, acesse o link para: 

 TUTORIAL DE ACESSO AO AMBIENTE DE PROVAS. 

  

http://www.consultec.com.br/ava/visitaambiente/tutorial-acesso-provaonline.pdf
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A AIETEC/CONSULTEC e a INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR/PROMOTOR do 
certame 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 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. 

 

Boa sorte e boa prova! 

 

Realização: 

 

CONSULTEC / INSTITUTO CONSULTEC – AIETEC 

 

 


