PROVA
ONLINE
Manual de Instruções

INSTRUÇÕES PARA O SIMULADO
Você está recebendo este Manual de Instruções de como será
sua prova online do Exame de Conhecimento para Concessão do
Registro do Título de Especialista - COFFITO.
No período das 14h do dia 16/11 as 13h do dia 19/11 estará
disponível o simulado da prova online, que deverá ser acessado
pelo link abaixo:
https://ethosconcursos.provafacilnaweb.com.br/processoseleti
vo/logincandidate/
O Login e Senha deverá ser consultado através do link: Consultar
login e senha para realização da prova online.
O simulado não é obrigatório, mas tem como objetivo,
ambientar o candidato com a plataforma de avaliação, e assim
explicando na prática como será realizada sua Prova Online
Oficial. As questões respondidas não terão valoração.
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PROVA OFICIAL

A Prova Oficial, será realizada no dia 21/11/2021, as 14h00min,
observado o horário oficial de Brasília/DF.
O acesso a Prova Oficial deverá ser feito através do link abaixo:
https://ethosconcursos.provafacilnaweb.com.br/processoseleti
vo/logincandidate/
O Login e Senha deverá ser consultado através do link: Consultar
login e senha para realização da prova online.
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PREPARAÇÃO:
Para realização da Prova Online, é necessário:
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.
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.
Recomendamos que você realize o simulado para testar a
compatibilidade do seu equipamento com a plataforma de
provas.
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PREPARAÇÃO:
Não é permitido!
- Ausentar-se da prova durante a realização da mesma;
- Interagir com outra pessoa durante a realização da prova;
- Acessar outras páginas da internet;
- Utilizar qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de
comunicação adicional;
- Utilizar máquinas calculadoras e(ou) similares, livros, anotações,
réguas de cálculo, impressos, rascunhos ou qualquer outro
material de consulta;
- Utilizar aparelho auditivo, exceto aos candidatos que
comprovarem a necessidade antecipadamente;
- Utilizar boné, lenço, chapéu, gorro ou qualquer outro acessório
que cubra as orelhas do candidato;
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- Uso de fones de ouvido e headphones.

ATENÇÃO:
Terá prova anulada automaticamente, se:
- Descumprir qualquer informação contida no subitem 7.28 do Edital
de Abertura;
- Se forçar sair da página de prova;
- Se entregar a prova sem nenhuma questão respondida.
Ao clicar em "Ir para avaliação" o sistema registrará qualquer saída da
página da prova, exibindo alertas. Sua prova poderá ser anulada
automaticamente.
A prova será exigida em modo tela cheia, caso você tente sair desse
modo o seguinte alerta será exibido:
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ATENÇÃO:
No caso de perca de conexão com a internet o sistema exibirá os seguintes alertas:
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PROCESSO DE AUDITORIA

7.16 A câmera e o microfone devem estar descobertos,
podendo captar imagem do(a) candidato(a) inscrito(a) e som
ambiente durante a realização da prova. O(A) candidato(a)
deverá permitir o acesso a câmera e microfone pelo sistema de
prova online.
7.17 A câmera fará a monitoração do(a) candidato(a) durante a
realização das provas, mediante capturas de imagem para
banco de imagem de avaliação e reconhecimento facial do(a)
candidato(a).
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PASSO A PASSO

PASSO 1
Um e-mail será enviado pela Ethos com as
informações necessárias para você acessar
e realizar sua prova. Leia com atenção as
instruções.

PASSO 2
Acesse o link enviado pelo e-mail e entre
com os dados de login e senha, após
clique em LOGAR.

IMPORTANTE: Preste muita atenção ao email cadastrado no momento da inscrição,
pois será através dele que enviaremos as
informações do Processo Seletivo.
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PASSO A PASSO
PASSO 4
PASSO 3
Clique na caixa "Prova Online".

Nesta tela, você poderá visualizar todas
as avaliações disponíveis naquele
momento. Para iniciar uma, é só clicar
em Ir para avaliação, conforme o
exemplo a seguir.
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PASSO A PASSO
PASSO 5
Você precisará realizar a instalação do
Software de Segurança com
antecedência para conseguir iniciar sua
prova. Aparecerá um botão vermelho que
solicitará a abertura do software para dar
seguimento as demais etapas.

PASSO 6
Na página de Instruções da Prova será
necessário concordar com as instruções e
Termo de consentimento e neste
momento o sistema fará a captura de
imagem.
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PASSO A PASSO

PASSO 7
Após iniciar a prova, sua tela ficará em
modo tela cheia e você iniciará
efetivamente a realização da prova.
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PASSO A PASSO
PASSO 8
Durante a realização da prova, conforme você
for selecionado a alternativa desejada de cada
questão objetiva ou após inserir o texto da
redação e salvar, o sistema vai preencher em
verde o número da questão no quadro ao lado
esquerdo da tela, possibilitando assim que
você tenha uma visão mais exata de quantas
questões já respondeu e não deixe de
responder alguma questão.
Se ocorrer algum problema, como falha na
conexão, por exemplo, o número ficará
amarelo.
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PASSO A PASSO
PASSO 9
O candidato terá um total de 4h para realizar a
prova objetiva e discursiva.
O tempo de prova será controlado por um
Cronômetro Virtual que encerrará a aplicação
quando o tempo limite for atingido.
É sua responsabilidade administrar o tempo da
prova.
O sistema não dará alertas quando o prazo da
prova estiver esgotando.
Após finalizado o preenchimento de todas as
questões, você poderá clicar em "Entregar
Prova".
Caso não finalize o preenchimento das
questões, a prova será encerrada
automaticamente salvando todas as questões
respondidas.
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PASSO A PASSO

Conclusão da Prova Online
Após concluir a avaliação, não será exibido a pontuação obtida e
percentual de acertos/erros na prova, bem como o tempo de
realização da sua avaliação.
O Resultado oficial e o GABARITO, serão divulgados, no site da
Ethos Concursos Públicos www.ethosconcursos.com.br, na data
provável de 22/11/2021.
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AGRADECEMOS SUA ATENÇÃO E
DESEJAMOS UMA BOA PROVA!
Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa Central de
Atendimento ao Candidato, por e-mail
candidato@ethosconcursos.com.br ou pelo telefone (44) 3046-3080.
Horário de atendimento: Segunda a Sexta-feira das 10h as 17h.

