
Processo Seletivo - Agentes Locais de Inovação - SEBRAE E CNPq.

Avaliação de Conhecimentos On-line:
 
Data: 27/11/2020 (sexta-feira).
Horário: A prova estará disponível para acesso a partir das 09h00min. ATÉ 
13h00min.
Portanto, o link deve ser acessado impreterivelmente dentro do período 
mencionado, depois disto a avaliação é bloqueada, não sendo possível adiar 
ou alterar este prazo.

Atenção: A partir do momento que iniciar a avaliação, o candidato terá um total
de 4:00 horas disponíveis para realizá-la.

Por gentileza, acompanhe seu e-mail que você receberá um link de acesso da 
plataforma Fábrica de Provas.

Orientações importantes:
 A aprovação em avaliação não valerá em caso de reprovação na 1º 

etapa – Análise Curricular e Documental.
 Após abrir o link, realizar seu cadastro e na sequência poderá iniciar a

avaliação.
 NÃO É PERMITIDO realizar a prova por meios eletrônicos como tablet´s

e celulares, dando preferência para Notebook’s e Desktop’s
 Orientamos  que  você  escolha  um local  calmo,  que  lhe  permita  fazer  a

prova sem interrupções e distração e com boa conexão de internet;
 Não nos responsabilizamos por eventual instabilidade de acesso devido a

alguma falha de conexão do candidato com a internet.
 Não é permitido sair do ambiente da prova após o início desta. Portanto,

quando você iniciar sua prova deverá concluí-la em um único acesso.
 Logo que responder  a  uma questão certifique-se  que tem certeza  da

resposta,  pois,  após  prosseguir  com a  prova e  passar  para  a  próxima
questão, você não poderá retornar a ela novamente. Recomendamos,
portanto, que responda e revise-a antes de avançar.

 O sistema de provas conta com recurso de monitoramento do usuário.
Sendo assim, não é permitida a saída da aba do navegador que estiver
usando para realizar a avaliação. Caso seja detectada a saída da aba de
navegação  do  sistema  de  provas  por  3  vezes  ou  por  mais  de  30
segundos, o candidato será automaticamente desclassificado. A saída
da  aba  do  browser  ou  navegador  abrange:  minimização  de  janelas,
abertura  de  janelas  informativas  (antivírus,  por  exemplo),  pop-ups  e
abertura de programas durante a prova.

 Para realizar a prova com mais segurança, mantenha seu navegador com
apenas uma aba e desabilite a proteção de tela e demais programas que
podem ser acionados durante sua prova.

 Durante a prova, favor manter o celular desligado.



Obs: Por ser uma aplicação coletiva não temos a possibilidade de 
alteração de horário.

Para mais informações, consultar Edital - Processo Seletivo de Bolsistas – 
CNPq e SEBRAE/PR - 01/2020 Edital 01 - 30/10/2020).


