
  

  

PROCESSO SELETIVO SENAI 009/2021 CONTRATO INTERMITENTE  

  

Avaliação Teórica – ETAPA OBJETIVA  

A etapa de prova teórica será online e contará com questões objetivas, com base nos conteúdos 

disponibilizados nas normas do processo seletivo e suas retificações.  

Seguem abaixo orientações e recomendações. Leia com muita atenção todas as informações 

disponibilizadas nesse comunicado.  

  

Regras para realização:  

O acesso à prova ocorrerá com login e senha individual, que será enviado pelo sistema eletrônico 

da prova, no e-mail cadastrado na inscrição, até a data que antecede à avaliação.  

Orientamos que você escolha um local calmo, que lhe permita fazer a prova sem interrupções e 

distrações e com boa conexão de internet. 

Recomendamos a utilização dos navegadores Mozilla ou Google Chrome, em suas versões mais 

atualizadas para acesso à plataforma de provas. NÃO UTILIZE o Browser Internet Explorer.  

Não é permitido realizar a prova por meios eletrônicos como tablets e celulares, apenas através 

de Notebooks e Desktops com webcam em bom funcionamento. Organize-se para isto.  

Garanta que seu computador esteja conectado a uma fonte de energia, a fim de que não tenha 

a prova interrompida ou anulada por algum problema de bateria baixa.  

Não nos responsabilizamos por eventual instabilidade de acesso devido a alguma falha de 

conexão do candidato com a internet, que pode inclusive levar à anulação da prova do 

candidato.  

Não é permitido sair do ambiente da prova após o início da mesma, portanto, quando você 

iniciar sua avaliação deverá conclui-la em um único acesso.  

É proibido qualquer meio de consulta ou saída da aba da prova durante a realização do teste, e 

caso ocorra qualquer pesquisa em sites de busca o sistema identificará e poderá anular a prova 

com consequente exclusão do candidato do processo seletivo.  

OBS.: É caracterizada saída da aba da prova qualquer clique fora da página de execução do teste, 

exemplo: aviso de antivírus, mensagem de e-mail novo, mensagem do Windows ou execução de 

aplicativos ou janelas em segundo plano e etc. 

 

Aplicação da prova:  

O candidato receberá pelo e-mail cadastrado no sistema de seletivos, um login e senha de acesso 

ao Software de prova.  



Caso não receba o e-mail com os dados de acesso até 01 hora antes do início da prova, deverá 

entrar em contato pelo e-mail de contato do processo seletivo (seletivo@fiema.org.br). 

Verifique sua caixa de SPAM ou Lixo Eletrônico, caso não encontre o e-mail na caixa de entrada.  

Não nos responsabilizamos por e-mails cadastrados de forma incorreta ou por qualquer outra 

impossibilidade de acesso ao e-mail cadastrado no ato da inscrição.  

A prova terá seu início liberado às 09h00, o candidato terá 15 minutos de tolerância para iniciar 

a sua prova, com tempo total de 180 minutos para a sua realização.  

Após os 15 minutos de tolerância, o candidato não terá acesso à prova e será eliminado do 

processo seletivo.  

Durante toda a prova, usaremos um sistema de monitoramento antifraude para resguardar a 

segurança do processo seletivo. Todos os candidatos terão gravação de tela, áudio e vídeo e 

serão detectados o uso de aparelhos eletrônicos, presença de outras pessoas em vídeo, 

conversas e atenção à prova. Se for comprovada qualquer tentativa de fraude ou saída da 

prova, esta será anulada. 

O suporte técnico não faz em hipótese alguma a liberação de novo acesso à prova após a 

anulação desta. Uma vez anulada, não existe possibilidade alguma de retorno à prova.  

 

 

  

São Luís, 30 de novembro de 2021  

Comissão Organizadora de Processos Seletivos 


