Horário da Prova
12/09/2021, das 09 às 11 horas – Prova de conhecimentos específicos com questões
dissertativas
Como será a prova?


Serão três questões dissertativas apresentadas, o candidato escolherá duas
questões para responder.

Quando sai o resultado?
Divulgação dos candidatos convocados para a etapa de entrevistas – 05/11/2021
Divulgação do resultado final – 10/12/2021
O que eu preciso para realizar meu check-in?
O candidato deve ter em mãos, no dia do check-in, o seu documento oficial com foto
escaneado.
É necessário webcam para captura de imagem.

Como são os critérios de segurança da prova online?
É realizado uma monitoria através de Inteligência Artificial.
Lembramos que:


Os candidatos não poderão se ausentar por qualquer razão durante o tempo de prova.



Não será permitida a utilização de rascunho.



Todos precisam acessar a plataforma com 30 min de antecedência para garantir seu
acesso à prova, até o horário delimitado.



O Sistema de Prova permite que o candidato avance e volte para revisar as questões e
repostas.



Haverá um chat dentro do ambiente de prova, onde será possível sanar dúvidas
técnicas.

Caso eu tenha algum problema de conexão ou queda de energia o que devo fazer?
Aconselhamos que o candidato tenha o seu “Plano B” para situações como queda de conexão
e/ou energia.
No caso da queda de conexão, o candidato deverá buscar o rápido retorno, verificando se foi
apenas uma pequena instabilidade ou, caso não, acionando seu “Plano B” já organizado para o
dia da prova.
Caso este plano não ofereça resultado, a intercorrência deverá ser comunicada imediatamente
à FGV, por telefone já divulgado em nossos e-mails de comunicação com o candidato, sob
pena de advertência e exclusão do processo.

Retomada a conexão, o candidato continuará a prova com recuperação do prazo, desde que
dentro do limite já estabelecido.

É possível realizar a prova em um dispositivo móvel (tablet ou celular)?
Não será possível. A prova deve ser realizada em Desktop ou Notebook.

Pode utilizar qualquer webcam?
Câmeras integradas ao computador ou acopladas, desde que funcionem perfeitamente, exceto
câmera de celular acoplada.

Como faço para Ativar as Permissões da Câmera no meu computador para fazer o Teste de
Compatibilidade?
Veja a seguir as etapas de resolução para o problema relacionado à Ativação das Permissões
da Câmera:
Passo 1: Identifique a versão do seu Sistema Operacional.
•
Se você estiver usando o Windows 10, abra o aplicativo da câmera padrão no seu
dispositivo e verifique se a câmera está funcionando ou não.
•
Se você não estiver usando o Windows 10, verifique o status da sua câmera no site:
https://www.onlinemictest.com/webcam-test/
Passo 2: Faça o teste de câmera no site indicado.
No site de teste de câmera, clique no botão play, disponível na caixa preta, para verificar o
status da webcam.
Passo 3: Realize outras verificações, no caso da sua câmera estar funcionando perfeitamente.
Se a câmera estiver funcionando em condições adequadas, siga as etapas abaixo mencionadas:
1. Desative todos os softwares de terceiros que possam ter acesso à câmera do sistema, por
exemplo. Skype, Youcam, Teams etc.
2. Desative o antivírus (se houver).
3. Verifique se está utilizando a versão mais recente do navegador escolhido para fazer o teste.
4. Se o navegador já tiver uma versão atualizada, limpe o cache e os cookies.

Gostaria de saber qual área a webcam do computador precisa captar durante a realização da
prova?
Do tronco para cima. É fundamental que a face esteja aparente o tempo todo.
Orientamos que toda a preparação necessária para a prova, incluindo configurações no
computador sejam realizadas antes do início da prova. É fundamental evitar, ao máximo,

qualquer imprevisto durante a prova. E lembramos que, a qualquer momento, o fiscal de
prova pode pedir que o candidato mostre seu ambiente de prova como um todo.
Está permitido o uso de mouse para a realização da prova?
Sim. Poderá utilizar o mouse durante a prova.
O que acontece se a minha conexão com a internet cair durante a prova?
A prova funciona no modo de gravação automática e poderá ser retomada do ponto onde foi
interrompida. Caso ocorra queda de conexão com a internet, pare qualquer navegação pela
prova, reinicie o computador e acesse novamente o ambiente de prova.
Atenção: Toda e qualquer desconexão do ambiente de prova será monitorada e quaisquer
atividades suspeitas serão submetidas à análise para as tomadas de decisão a respeito da
continuidade do candidato no processo seletivo.
O check-in deve ser feito em meu computador na minha residência ou pode ser efetuado no
meu computador, mas em outro lugar?
O Check-in (simulado) poderá ser feito de qualquer local, desde que utilizando o mesmo
computador em que realizará a prova, e obedecendo as mesmas regras definidas para o
ambiente onde o candidato fará a prova. Esta ação tem o objetivo de ambientar o candidato
no sistema e antecipar quaisquer dificuldades relacionadas à configuração de seu computador.
O que é o checklist?
O Checklist é uma lista de verificação de itens que precisam estar preparados para o dia e
funcionará como um lembrete final.
Rascunhos poderão ser utilizados durante a prova?
Rascunhos não serão permitidos.
Poderei comer e beber água durante a prova?
Durante a realização da prova os candidatos poderão consumir água e outros alimentos desde
que em embalagens/recipientes transparentes e devem estar próximos ao candidato a fim de
evitar deslocamentos. Ninguém poderá se aproximar do candidato para lhe entregar comida
ou bebida durante a prova.
Haverá um cronômetro durante a prova?
A realização das provas será controlada através de um cronômetro virtual que encerrará a
aplicação quando o tempo limite for atingido. É responsabilidade do candidato a
administração do tempo de prova, o sistema não dará um alerta quando o prazo estiver se
esgotando.
Será possível fazer as questões fora da ordem? Por exemplo, pular uma questão por estar
com dificuldade no desenvolvimento e retornar nela depois?
Sim, o candidato poderá navegar entre as questões.
A prova poderá ser impressa?
A prova não poderá ser impressa.

É liberado o uso de fone de ouvido?
Não. Fone de ouvido não poderá ser utilizado. Mas lembre-se, é necessário o uso de microfone
para captação do som ambiente do local de prova do candidato.
Posso me ausentar do local durante a prova? Está permitido ir ao banheiro?
Não é permitido se ausentar no período de prova. Candidatos com demandas especiais, que
precisem se ausentar, devem enviar previamente solicitação justificada para
processoseletivo@fgv.br, a qual será automaticamente considerada no relatório final.
CNH (Carteira Nacional de Habilitação) também é considerada documento de identificação?
Sim, a CNH também pode ser usada como documento de identificação para a prova.
O que o candidato pode ter sobre a mesa de prova?
Só é permitido ao candidato ter sobre a mesa, durante o período de prova, alimentos e água
armazenados em recipientes transparentes. Recipientes opacos não serão permitidos.
Posso ter telefone fixo sobre a mesa de prova?
Não. Nenhum objeto eletrônico, aparelho telefônico (de nenhum tipo) ou livros poderão estar
próximos à mesa de prova.
É permitido ao candidato usar relógio inteligente durante a prova?
Não, o uso de relógios inteligentes não está liberado. Caso seja identificado o uso durante a
prova, o candidato estará sujeito à exclusão do processo. Deixe seu relógio guardado durante
todo o processo!
Existe um código de vestimenta (dress code) para a prova?
Embora seja uma prova online, que será realizada a partir do local de sua preferência, deve-se
estar devidamente vestido, uma vez que o candidato será gravado. Recomendamos roupas
casuais e confortáveis, não tendo necessidade de se vestir formalmente (tome cuidado com
roupas íntimas, por exemplo).
Existe limite de caracteres para preenchimento das respostas?
Sim. O limite referente a cada questão será exibido no ambiente de prova.
Como as fotos dos documentos serão tiradas e enviadas?
A foto do documento e do candidato serão tiradas via sistema, no momento da prova. Não há
necessidade de envio anterior de foto do candidato e documento.
O documento de identificação pode ser CNH?
Sim, pode ser qualquer documento original com foto recente e em bom estado de
conservação.

