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PROCESSO SELETIVO 2022 
Ensino Médio do SESI/DR/BA 

 
COMUNICADO – APLICAÇÃO DAS PROVAS E ENVIO DE LOGIN E SENHA 

Gratuidade Regulamentar – Bolsas Integrais 

 

O Serviço Social da Indústria, Departamento Regional da Bahia - SESI/DR/BA, faz saber aos 

interessados, o Comunicado – Aplicação das Provas e Envio de Login e Senha do Processo 

Seletivo de bolsas de estudo integrais para ingresso de alunos novos na 1ª Série do Ensino 

Médio do SESI Bahia, nos seguintes termos: 

 

Art. 1º A prova objetiva e redação ONLINE realizar-se-á na data 05/12/2021 (DOMINGO), no 
período da MANHÃ, com início às 9h (nove horas) e término às 13h (treze horas), observado o 
horário oficial de Brasília/DF. A Prova (fase objetiva e redação) terá a duração total de 4 (quatro) 
horas. 

 

I - O candidato deverá acessar o link de acesso à prova online, com antecedência mínima de 1 
(uma) hora, ou seja, a partir das 8h. 

 

II - A prova on-line iniciará às 9h. O candidato que não acessar a prova on-line até às 9h10min 
estará automaticamente eliminado do processo seletivo. 

 

Art. 2º No período das 13h do dia 29/11/2021 até às 17h do dia 02/12/2021, observado o horário 
oficial de Brasília/DF, estará disponível para os candidatos o link para acesso teste da plataforma 
de provas. 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 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 (Clique aqui). 

 

Art. 3º Para realização da prova na modalidade online, os candidatos deverão observar as 
instruções contidas no Manual do Candidato, em especial aquelas relacionadas no item 2.12, 
destacando-se que é de responsabilidade do candidato providenciar o equipamento mínimo 
exigido e a conexão necessária, ou seja: 

 

a) computador, notebook, celular ou tablet; 

b) para computador e notebook, sistema operacional Windows 7, 8, 8.1 e 10 e no mínimo 500Mb 
de memória RAM livre; 

c) conexão de internet de 10 MBps no mínimo; 

https://ethosconcursos.provafacilnaweb.com.br/processoseletivo/logincandidate/
https://ethosconcursos.com.br/validarCandidatoProvaFacil.jsp
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d) utilizar o navegador Google Chrome ou Mozila Firefox. 

 

I – Alertamos que o sistema de prova online não é compatível com equipamentos Apple e Sistema 
Operacional Linux. 

 

II – O SESI 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. 

 

III – Informamos que nossa Central de Atendimento ao Candidato estará disponível de Segunda a 
Sexta-feira das 10h às 17h, para esclarecimento de dúvidas via telefone (44) 3046-3080, caso 
necessário. 

 

Art. 4º Esta divulgação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
contrárias. 

 
 

Salvador/BA, 29 de novembro de 2021. 
 

 
 

Armando Alberto da Costa Neto 
Superintendente do SESI/BA 


