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INSTRUÇÕES SOBRE AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS ONLINE – 21/11/2022 

 

Os candidatos que selecionaram fazer o teste na modalidade on-line na inscrição deverão 
acessar o link - https://www.autoproctor.co/tests/start-test/0xggZMwsZQ que será aberto 
exatamente às 08:10 am e será encerrado às 10:20 am (horário de Brasília) no dia 21/11/2022. 
Use seu e-mail google para registo no programa. Caso haja mais de um e-mail Google aberto, 
fechar para que não haja incompatibilidade de e-mails. Os microfones e câmeras deverão ser 
obrigatoriamente habilitados, abertos e terem acesso permitido pelo programa. Assim como, ao 
aparecer o link de compartilhamento da tela, deve-se clicar na tela e pressionar “compartilhar”. 
As imagens da câmera devem ser focadas no rosto e corpo do candidato. O ambiente do 
candidato deve ter pouca informação visual e ser, de preferência, fechado. O candidato deve 
obrigatoriamente estar sozinho. Qualquer movimento de outra pessoa ou voz será capturado e 
gravado pelo programa e servirá como prova para anulação. Movimentos suspeitos do candidato 
serão avaliados pela comissão. Ao usar a calculadora o candidato deve posicionar ao mãos 
diante da tela. Não é permitido o uso de celular. Não é permitido que o candidato se retire do 
ambiente durante o período em que estiver fazendo a prova. Não é permitido que o candidato 
mude a tela do computador (minimize ou faça busca em outros sites). O candidato deve encerrar 
a avaliação no forms, assim como no Autoproctor antes das 10:20, caso contrário os programas 
se fecharão automaticamente e será atribuída a nota Zero. Após a submissão no forms clicar no 
botão verde “click after submitting test” e em seguida “yes, I have finished”. É de inteira 
responsabilidade do candidato que o próprio equipamento esteja funcionando adequadamente. O 
teste pode ser feito no desktop, laptop, celular ou tablet desde que estejam funcionando 
perfeitamente (câmera e microfone) e que rosto e corpo sejam gravados durante todo o 
processo.  Sugere-se fortemente que seja feito o quanto antes o teste do equipamento e 
simulação do uso do uso programa em  https://www.autoproctor.co/tests/start-
test/GFICZZZA , clicando no ícone “demo test”.    

 

 

INSTRUÇÕES SOBRE A AVALIAÇÃO PRESENCIAL 

 

Para aqueles que selecionaram “avaliação presencial” na inscrição do programa, ela acontecerá 
no dia 21/11/2022 terá início às 08:10 e terá duração de 130 minutos. Sua aplicação acontecerá 
na sala 15 do CAAD – UFMG Campus Montes Claros. Será permitido o uso de calculadora.  

 

A comissão 


