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1 | Alerta inicial
É imprescindível que o participante realize antecipadamente as veri cações necessárias no computador em que
será realizado o exame, conforme instruções deste documento, para testar a compatibilidade do computador
com a plataforma on-line de provas. Os participantes deverão reportar problemas e solucioná-los, por meio do
endereço eletrônico sac@cebraspe.org.br, antes do dia de realização das provas, sob risco de não conseguir
acessar, a tempo, a plataforma para realizar as provas.
Veja aqui um vídeo explicativo.

2 | O que é proctoring ?
É um monitoramento on-line no qual permite que o participante seja scalizado enquanto realiza um exame online por meio de uma plataforma de avaliação. O Cebraspe utiliza como plataforma de avaliação o SATE (Sistema
de Aplicação de Testes Eletrônicos), desenvolvida pelo próprio Cebraspe.
O Cebraspe faz uso do software ProctorExam para monitoramento on-line, que é uma extensão (ferramenta de
plug-in) para o Google Chrome e permite que os agentes de supervisão avaliem os alunos após terem concluído
o exame e sinalizem qualquer comportamento suspeito.

3 | O que é o SATE (Sistema de Aplicação de Testes Eletrônicos)?
O SATE é um sistema desenvolvido pelo Cebraspe para aplicação de provas on-line. Esse sistema foi
desenvolvido com o objetivo de atender para que estudantes realizem provas on-line simultaneamente.
Para autenticação no sistema, deve-se utilizar o link e as credenciais fornecidas: usuário e senha. Tais
informações de acesso estarão presentes nas instruções do ambiente ProctorExam protegido (após o processo
de veri cação e identi cação no dia de realização das provas).

Após a realização da autenticação, aparecerá a tela a seguir em que são fornecidas instruções de provas para
orientar sobre os aspectos básicos de funcionamento do sistema.
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A seguir uma tela de exemplo do SATE:
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4 | Itens necessários para a realização do exame
PC ou Notebook com webcam e microfone
Para realizar o exame, o participante necessitará de um PC ou de um Notebook, já
que a extensão do Chrome (plug-in) necessária para compartilhar a tela não é
compatível com dispositivos móveis. O PC ou Notebook deve estar equipado com uma
webcam e um microfone. Requisitos do sistema: Windows 7 e superior ou Mac OS X e
superior.

O navegador Google Chrome precisa ser instalado
É preciso que o navegador Google Chrome seja instalado para poder adicionar a
extensão necessária (plug-in) para compartilhamento de tela. O participante deve
possuir direitos de administrador local da máquina para adicionar a extensão ao seu
navegador.

Documentos de identi cação
Antes de iniciar o exame, o participante precisará se identi car, por isso é
imprescindível que o participante separe o documento para a identi cação no
momento de realização do exame.
Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos
Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identi cação e
pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos scalizadores
de exercício pro ssional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; certi cado de
reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal,
valham como identidade; carteiras de trabalho; carteiras de identidade do
trabalhador; carteiras nacionais de habilitação em papel (somente o modelo com
foto).

Dispositivo móvel com câmera
Além de PC ou Notebook com câmera, será necessário a utilização da câmera do
smartphone do participante. É necessário baixar um aplicativo (de
aproximadamente 34 MB) compatível com qualquer Android 4.1 ou superior e iOS
(Apple) 8.0 ou superior.
Caso o seu celular seja desconectado, você será noti cado e solicitado a ler
novamente o QR-Code. Se isso não funcionar, abra novamente o aplicativo
ProctorExam ou reinicie seu celular.

Conexão de internet estável
Para a realização do exame sem intercorrências, o participante precisa ter uma
conexão de Internet estável com velocidade mínima de upload de 1 Mbps. Não é
recomendada a utilização de internet móvel (de smartphone).
Veri que a sua conexão aqui .
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5 | Etapas obrigatórias a serem realizadas pelos participantes
Recomendação: o participante deve car atento e veri car se os e-mails enviados pelo ProctorExam não
chegaram em uma pasta de spam da sua caixa postal de e-mail. É fundamental veri car o endereço correto do
e-mail informado no momento da inscrição.

5.1 | Realizar a inscrição
Só é possível gerar credenciais de acesso ao exame para os participantes com a inscrição efetivada no evento
(com pagamento da taxa de inscrição realizado) conforme regras do certame.

5.2 | Veri car e con gurar o sistema para a realização das provas
1. É necessário instalar a versão mais recente do Google Chrome no PC/Notebook. O Google Chrome pode
ser acessado por meio deste link e a versão pode ser veri cada aqui (sugere-se a versão 87 ou superior
preferencialmente a versão mais recente). O participante precisa de direitos de administrador para
instalar a extensão (plug-in) do Google Chrome.

2. Antes do exame, o participante receberá um e-mail do ProctorExam com o título Please register for
your exam (por favor, registre-se para o seu exame) com um conteúdo semelhante ao da gura a
seguir:

3. Seguir os passos indicados:
a) instalar o plug-in ProctorExam Chrome por meio da URL especi cada por meio do e-mail no STEP 1
(PASSO 1) ou por meio deste link;
b) iniciar a veri cação do sistema por meio da URL especi cada por meio do e-mail no STEP 2 (Passo
2). As permissões para gravar a tela e utilizar o microfone são averiguadas, bem como a conexão com a
Internet também é testada.
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I. A tela terá a seguinte aparência:

Recomendação: conduzir a veri cação do sistema exatamente com o mesmo ambiente que
será utilizado durante o exame (mesma sala, mesma conexão de internet, mesmos
dispositivos). Não utilizar fone de ouvido para a veri cação do sistema!

II. Durante a veri cação do sistema, será solicitado ao participante instalar o aplicativo
ProctorExam em seu smartphone (disponível nas lojas Google Play e App Store)

III. Depois de instalar o aplicativo, é imprescindível que o participante leia o QR-code
indicado na tela utilizando aplicativo instalado (e não os aplicativos comuns de leitura
de QR-codes) e prossiga com a veri cação do sistema.
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IV. Após conclusão da veri cação do sistema, o participante visualizará a seguinte
mensagem:

5.3 | Acessar o ambiente de provas e realizar o exame
Depois de concluir a veri cação, o participante receberá um segundo e-mail do ProctorExam com o título You
are now ready to take your exam (agora você está pronto para fazer o seu exame). Trata-se de e-mail de convite
para a realização das provas.
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O participante só poderá iniciar o exame no horário agendado clicando no link do Passo 2 (STEP 2). Não será
possível iniciar o exame antes do horário agendado (o acesso ao sistema ca bloqueado). Se o participante não
acessar o exame no intervalo de tempo agendado, o acesso ao exame expirará e não será possível iniciá-lo
posteriormente. Depois de concluídas as etapas anteriores no ambiente ProctorExam protegido, outras
instruções especí cas do exame serão reportadas. O participante deve car atendo às instruções, é neste
momento que ele deve visualizar e acessar o link para seu exame e atentar para as credenciais (usuário e
senha) fornecidas para acesso ao SATE (Sistema de Aplicação de Testes Eletrônicos). O SATE será aberto em
uma outra aba ou guia do navegador (e não em outra janela). A guia do ProctorExam não deve ser fechada, e o
participante deve car atento aos alertas dessa guia, pois pode representar uma instrução do scal via chat.
O participante terá a oportunidade de comunicar problemas técnicos antes e durante o exame. Isso pode ser
feito por meio de um chat disponibilizado na aba ou na guia do ProctorExam. O participante utilizará
basicamente duas guias ou abas do navegador, uma para o ProcotorExam (ambiente de scalização e
monitoramento) e outra destinada a prova eletrônica, o SATE.
Os scais não poderão esclarecer dúvidas sobre as questões (conteúdo). O participante que desejar interpor
recursos contra os conteúdos das provas disporá do período estabelecido no cronograma do evento (presente
no anexo do Edital de Abertura observar reti cações).
Após a aplicação do exame, os dados coletados serão veri cados por scais do Cebraspe para avaliar
comportamento suspeito, suas descobertas poderão ser revisadas por auditores do Cebraspe contratados para
esta nalidade e, caso seja con rmado qualquer comportamento suspeito, poderão ocorrer eliminações,
conforme previsão dos editais do certame.

6 | Checklists para os participantes
Para evitar ou mitigar problemas no momento da aplicação on-line monitorada, o Cebraspe sugere que sejam
utilizados as seguintes checklists para a garantia de um exame sem intercorrências (problemas técnicos).

6.1 | Checklist de preparação dos dispositivos a serem utilizados
Sugestão de utilização: pelo menos 5 dias antes do exame.
Objetivo: garantir que o hardware funcione adequadamente durante o exame.
Itens a serem providenciados:
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Uma webcam funcional (interna ou externa), pronta para gravação de vídeo;
Um microfone funcional (interno ou externo), pronto para gravação de áudio;
Um teclado e mouse funcionais (ou outro dispositivo compatível);
Uma conexão com a internet (recomendação para ter uma velocidade mínima de upload de 1
MB por segundo);
Navegador da web Google Chrome (versão mais recente);
Uma extensão (plug-in) do ProctorExam instalado para Google Chrome (conforme instruções
anteriores descritas neste documento);
Um telefone celular (do tipo smartphone) funcional e carregado. É aconselhável desligar as
noti cações de programas para evitar o recebimento de pop-ups durante o exame;
Veri que a sua conexão aqui ;
NÃO SÃO PERMITIDOS HEADPHONES OU FONES DE OUVIDO.
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6.2 | Checklist de Instalação do plug-in ProctorExam e entendimento do ambiente
Sugestão de utilização: pelo menos 5 dias antes do exame.
Objetivo: possibilitar ao participante a realização do exame. O plug-in é um pré-requisito para o exame.
Itens:
Instalar o plug-in ProctorExam Chrome por meio da URL especi cada através do e-mail no
STEP 1 (PASSO 1), conforme descrito em Etapas obrigatórias a serem realizadas pelos
participantes ;
 Para ter uma ideia rápida da aparência do ProctorExam, assista aos vídeos a seguir (atentese às observações abaixo para tradução dos vídeos, caso sejam necessárias):


Vídeo 01
Vídeo 02
Para adicionar legenda de tradução, é necessário seguir os seguintes passos:

1. Ativar as legendas:

2. Clicar em Detalhes :

3. Clicar em Legendas... :
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4. Escolher Traduzir automaticamente :

5. Escolher o idioma:

7 | Observação nal:
A razão mais importante para implementar o monitoramento on-line, neste momento, é possibilitar uma
aplicação de provas confortável e segura aos participantes considerando a pandemia e outras impossibilidades.
Portanto, o Cebraspe garante, por meio de processos internos, que as imagens dos exames só poderão ser
visualizadas por colaboradores autorizados. Além disso, a scalização durante o exame tem o único propósito
de veri car se os exames estão sendo realizados sem fraude e em conformidade com as regras estabelecidas
nos editais do certame.
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