
INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA
Item 4.9 do Edital 01/2021

1. Para iniciar a prova, você receberá, por e-mail, o link de acesso, para que você se 
cadastre na plataforma. Feito isso, a plataforma lhe enviará um novo e-mail para que você 
confirme o cadastramento anterior, inclusive o e-mail que informou anteriormente. Logo 
após, a plataforma solicitará que você entre com seu usuário (informando e-mail e senha 
por você já cadastrados), para que possa ter acesso a avaliação. E, ao acessar a prova, 
serão solicitados uma selfie do seu rosto (captura de imagem), juntamente com um 
documento de identificação com foto. Se houver problemas durante este processo, deverá 
contatar o suporte técnico da Educatena, através do contato mencionado no item 11. 

2. Durante todo o período da prova, você será monitorado remotamente, em uma SAV 
(Sala de Avaliação Virtual), por meio da captura   de tela, webcam e microfone   do seu 
computador, que são equipamentos de uso obrigatório pelo candidato.

3. O candidato deverá manter-se em local apropriado para a realização da prova (ambiente 
silencioso e bem iluminado), sem contato com outras pessoas e devidamente trajado, 
tendo em vista que as imagens disponibilizadas pela sua webcam serão monitoradas em 
tempo real por fiscais. 

4. O acesso à prova se dará exclusivamente por computador (ou notebook ou desktop), 
com os seguintes requisitos mínimos: 6 GB de memória RAM, processador i3 e Internet 
banda larga de 15 mbps. Apesar de não haver garantia de funcionamento em 
configurações inferiores às descritas anteriormente, o candidato tem liberdade para tentar 
realizar a prova. 

5.  Para deixar seu computador preparado para a prova, recomendamos fortemente que 
TODOS façam o SIMULADO antes, pois será a oportunidade de você averiguar o 
cumprimento dos requisitos mínimos de seu computador,  para que possa evitar 
problemas e/ou atrasos no dia da prova. O simulado terá seu início liberado às 10 (dez) 
horas no dia 24 de janeiro de 2022 e será encerrada às 11 (onze) horas (horário de 
Brasília) do mesmo dia. Ele estará disponível no link https://pocosdecaldas.mg.leg.br/estagiarios , 
ou através do link enviado ao seu e-mail. Por fim, a Câmara Municipal não se 
responsabilizará por problemas técnicos que possam ocorrer e não haverá concessão de 
tempo maior de prova. 

6. Para a realização da prova, os navegadores utilizados deverão ser o Google Chrome, 
Mozilla Firefox ou Opera.
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7. Será eliminado do certame o candidato que usar os seguintes botões do teclado:  Ctrl 
C , Ctrl V , print Screen , bem como o acesso ao botão direito do mouse para tentar 
selecionar e copiar + colar.

8.  Ao iniciar a prova, o sistema entrará automaticamente em modo de tela cheia, cuja 
utilização é obrigatória. Assim, se o candidato fechar ou minimizar o navegador, caso não 
o reabra ou maximize em até 30 (trinta) segundos, será desclassificado. Todavia, a 
ocorrência desta hipótese de forma repetida e/ou sistemática poderá ser caracterizada 
como fraude. 

9. Em caso de queda da internet, você poderá continuar respondendo a prova, e, assim 
que for retomada a conexão, a plataforma enviará automaticamente as suas respostas.

10. Caso haja interrupção brusca da prova, a exemplo de travar ou reiniciar o 
computador, você deverá imediatamente entrar em contato com o suporte técnico da 
Educatena, para auxiliar na melhor maneira de solucioná-la (através do contato 
mencionado no item 11); caso contrário, não poderá entrar novamente na avaliação. 

11. Em caso de problemas para iniciar a prova, ou durante a sua realização, ou outros 
similares, contate o suporte técnico pelo e-mail: ajuda@educatena.com.br , ou pelo 
whats/celular (61) 99250-6834.

12.  Não será permitido o uso de smartphones, tablets, fones de ouvido ou dispositivos 
eletrônicos afins. Caso detectado o uso, será eliminado automaticamente do certame.

13. Não   será   permitido o uso de calculadora  , tampouco o consumo de bebidas 
alcoólicas ao longo da prova.

14. Poderão ser utilizados folha A4 em branco como rascunho, bem como lápis, 
borracha e caneta.

15. A prova terá duração máxima de 60 minutos, e não há tempo mínimo de permanência; 
além disso, será controlada através de um cronômetro virtual, que se iniciará assim que 
seu acesso à prova for liberado e se encerrará quando o tempo limite for atingido.

16. Caso seja identificado qualquer indício de fraude, será encerrada a prova do candidato 
ou será desclassificado do certame. 

17.  Ao se cadastrar na plataforma de provas, você concorda plenamente com os termos e 
política de uso. 
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