COFFITO
CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E
TERAPIA OCUPACIONAL
COMUNICADO
APLICAÇÃO DAS PROVAS E ENVIO DE LOGIN E SENHA
O Presidente do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO), no uso de suas atribuições legais, mediante
as condições estipuladas neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO o COMUNICADO –
APLICAÇÃO DAS PROVAS E ENVIO DE LOGIN E SENHA do EXAME DE CONHECIMENTO para a concessão de registro
do Título de Especialista nas áreas de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional, nos seguintes termos:
Art. 1º A prova objetiva e discursiva ONLINE realizar-se-á na data 21/11/2021 (DOMINGO), no período da TARDE, com início
às 14h (quatorze horas) e término às 18h (dezoito horas), observado o horário oficial de Brasília/DF. A Prova Objetiva e Discursiva
terá a duração total de 4 (quatro) horas.
Art. 2º Conforme disposto no subitem 7.3 do Edital de Abertura, os candidatos deverão acessar o link disponível abaixo para
realização de acesso teste da plataforma de prova. É de exclusiva responsabilidade do candidato, acessar o ambiente e realizar
os testes necessários anteriormente a efetiva realização das Provas.
I – O link para acesso teste e acesso no dia de realização da prova é:
https://ethosconcursos.provafacilnaweb.com.br/processoseletivo/logincandidate/
II – O link para acesso teste estará disponível das 14h do dia 16 de novembro de 2021 até às 13h do dia 19 de novembro de
2021, observado horário oficial de Brasília/DF.
III - O login e senha para acesso teste e acesso no dia de realização da prova será enviado através do e-mail cadastrado pelo
candidato no momento da inscrição e também será disponibilizado para consulta no site da Ethos, através do link: Consultar
login e senha para realização da prova online.
Art. 3º Para realização da prova na modalidade online, os candidatos deverão observar as instruções contidas no Edital
Normativo, em especial aquelas relacionadas no subitem 7.10, destacando-se que é de responsabilidade do candidato
providenciar o equipamento mínimo exigido e a conexão necessária, ou seja:
a) computador ou Notebook;
b) ser Administrador(a) da máquina em função da necessidade de instalação de browser seguro e/ou plug-in;
c) sistema operacional Windows 7, 8, 8.1 e 10;
d) no mínimo 500Mb de memória RAM livre;
e) conexão de internet de 10 MBps no mínimo;
f) utilizar o navegador Google Chrome ou Mozila Firefox;
g) teclado Português (Brasil ABNT ou ABNT 2);
h) webcam; e
i) microfone.
I - Alertamos que o sistema de prova online não é compatível com dispositivos móveis (celulares e tablets) e não é compatível
com computadores MAC e Sistema Operacional Linux.
II - O candidato poderá testar antecipadamente o funcionamento da câmera do computador no endereço eletrônico:
https://pt.webcamtests.com/
III – Para instalação do software seguro (SEB) o candidato poderá acessar o documento disponível no site da Ethos Concursos
Públicos www.ethosconcursos.com.br, “Tutorial de Instalação do Safe Browser - Software Seguro” que demonstra passo-a-passo
da instalação e o acesso à plataforma no dia da prova.
IV – O COFFITO e a ETHOS Concursos Públicos não se responsabilizam por ausência de requisitos necessários à prestação
das provas, falhas técnicas de computadores pessoais, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação,
falta de energia elétrica, bem como de outros fatores de ordem técnica do local onde o candidato fará as provas, que
impossibilitem a realização e/ou a finalização ou envio das provas.
Art. 4º No dia da prova, o candidato deverá acessar a plataforma de avaliação com no mínimo 30 (trinta) minutos de antecedência do horário estipulado para início das provas.
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I – Informamos que nossa Central de Atendimento ao Candidato estará disponível durante a semana para esclarecimento de
dúvidas via telefone (44) 3046-3080, caso necessário, nos seguintes horários:
- Segunda a Sexta-feira das 10h às 17h.
Art. 5º Esta divulgação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Brasília/DF, 16 de novembro de 2021.

Roberto Mattar Cepeda
Presidente do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional
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