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COMUNICADO
PROVAS DA ETAPA 1 DO PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2022

PROVAS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LÍNGUA ESTRANGEIRA

Os candidatos classificados receberam acesso às provas via o e-mail cadastrado no momento
da inscrição (foram enviados um e-mail para cada uma das duas provas – conhecimentos
específicos e língua estrangeira). Os links disponibilizados estarão liberados para acesso no dia
02 de março de 2023, das 09h às 20h. Após acessado e aberto os links, estes ficarão abertos
pelo tempo de duração de cada prova, ou seja, por três horas (180 minutos), e serão fechados
automaticamente após o término do tempo programado.
A partir do momento que o link for acessado pelo candidato, o cronômetro do formulário iniciará
a contagem regressiva do tempo. Após o tempo estar esgotado, o link perderá funcionalidade.
Por isso, indicamos iniciar a prova quando estiver pronto para fazê-la ininterruptamente. Atente
ao fato de que cada uma das provas tem duração de 3 horas, ou seja, o tempo para realizar toda
a Etapa 1 do Processo Seletivo pode ser de até 6 horas.
Os formulários das provas estarão conectados a um complemento que verificará a idoneidade
do processo de preenchimento da prova pelo candidato, quanto a utilização de meios proibidos
para realização das provas, de acordo com Edital 01/2022. Para tanto, serão solicitados acesso
à câmera e à tela do computador.
Para a prova de língua estrangeira é permitido o uso de um dicionário impresso, apenas.

IMPORTANTE
1. O candidato que não acessar os links dentro do prazo determinado, estará automaticamente
desclassificado do Processo Seletivo Edital 01/2022 - PROFCIAMB.
2. O candidato que não finalizar os formulários dentro do tempo determinado e indicado acima
(até 20h do dia 02/03/2023), estará automaticamente desclassificado do Processo Seletivo
Edital 04/2021 - PROFCIAMB.
3. Exatamente às 20h do dia 02 de março de 2023 os formulários de cada uma das provas serão
desligados. Por isso, é indicado que iniciem a prova em tempo hábil para seu completo
preenchimento antes desse horário. Caso o formulário não seja encerrado até o horário
indicado, a prova não será avaliada, sob o entendimento que não foi entregue no prazo
determinado.
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