COFFITO - CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL
TUTORIAL INSTALAÇÃO SAFE BROWSER – SOFTWARE SEGURO
Prezado(a) Candidato(a),
Antes de iniciar a instalação, verifique as funções de permissão de câmera, para liberação do acesso à mesma de forma
irrestrita.
De um navegador à sua escolha, faça a instalação do BROWSER SEGURO SEB, utilizando o link abaixo.
Não entre no navegador browser safe, apenas instale-o.
Após a instalação, apenas cheque se o mesmo foi instalado em sua máquina, clicando no ícone do programa (tela 5).
O seu computador necessitará de 4.6 GB de espaço em disco para o processamento da instalação desta versão e o programa
ocupará 490Mb de espaço em disco.
As telas que seguem abaixo são de instalação.
A instalação do Safe Browser versão 3.3.0 deve ser feita por meio do link, clicando, o download iniciará
automaticamente:

https://sourceforge.net/projects/seb/files/seb/SEB_3.3.0/SEB_3.3.0.354_SetupBundle.exe/download
Caso não consiga baixar pelo link acima o candidato poderá tentar baixar pelo link que segue:
https://safe-exam-browser.softonic.com.br/
No caso do link acima, o candidato deverá clicar em Download grátis, fechar a página que abrirá de instalação do
navegador Opera e clicar em Download grátis novamente.
Após o download, você deve clicar sob o ícone e executá-lo.
TELA 1 – ACEITAR OS TERMOS E CLICAR EM INSTALL PARA INICIAR A INSTALAÇÃO DO SOFTWARE

TELA 2 – AGUARDAR COMPLETAR A INSTALAÇÃO DO SOFTWARE

TELA 3 – INSTALAÇÃO COMPLETA (CLICAR EM CLOSE)

Para acessar o programa SEB em sua máquina, e verificar a instalação realizada, clique no ícone do SEB 3.3.0, em sua
máquina/micro, na área de programas ou área de trabalho do Windows, sendo identificado conforme ícone abaixo:
Tela 4

Ícone do programa/browser já instalado

Ao clicar no Programa, aparecerá a tela 5 (abaixo).
NÃO CLIQUE EM NENHUM DOS COMANDOS apresentados em tela 5:

TELA 5

NO DIA DA PROVA
Acesse o link fornecido no Cartão de Convocação, utilizando exclusivamente os navegadores Google Chrome ou Mozilla
Fox, aplicando o usuário e senha informados.
Clique na caixa Prova Online, destacada na imagem abaixo.

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.

O sistema então solicitará a abertura do Programa SEB 3.3.0, previamente instalado, conforme tela 6:

TELA 6

Por fim, essa será a visão que você terá ao realizar a avaliação:

Você terá a opção de esconder o relógio de tempo, clicando no olho ao lado do tempo, e é importante ressaltar que
cada marcação feita no sistema salva a resposta automaticamente, para que o mesmo não corra o risco de perder seu
progresso.
O número da questão ficará marcado de verde, caso a resposta tenha sido salva corretamente. Se ocorrer algum
problema, como falha na conexão, por exemplo, o número ficará amarelo.
Ao clicar nos botões numerados da caixa à direita, abaixo do relógio, você consegue navegar pelas questões de forma
simples.
Caso fique com dúvida com relação à instalação do SEB, o Atendimento ao Candidato poderá lhe dar suporte de
Segunda a Sexta-feira das 10h às 17h, através do telefone: (44) 3046-3080 ou através do e-mail:
candidato@ethosconcursos.com.br.
Ethos Concursos Públicos.

