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PROCESSO SELETIVO 

EDITAL Nº 002/2021 – SENAI-DR/RN 

 

COMUNICADO Nº 03 – ORIENTAÇÕES SOBRE A APLICAÇÃO DE PROVAS (Etapa 2) 

 

DATA 25/07/2021 

HORÁRIO DE INÍCIO 
Vagas código 101 a 203: 9h30 

Vagas código 301 a 505: 13h30 

DURAÇÃO DA PROVA 
2 horas 

MODALIDADE 
On-line 

ASSUNTOS 

• Informática 

• Atualidades 

• Redação com tema específico da área da 

vaga 

 

• SOBRE A PARTICIPAÇÃO NA ETAPA 

 

o Estarão habilitados para participar da Etapa 2 aqueles candidatos que constarem na lista 

definitiva de aprovados na Etapa 1; 

o Todos os candidatos habilitados para a Etapa 2 realizarão, em sequência, a prova objetiva e 

a redação, que estarão disponíveis na plataforma e cujo tempo total para resposta será de 2 

(duas) horas; 

o Através deste comunicado, alteramos a redação do tópico 4.2.3. do Edital deste processo 

seletivo para o seguinte texto: só terão a redação corrigida aqueles candidatos que 

obtiverem no mínimo 50% de acertos na prova objetiva; 

o Para realizar a prova, o candidato(a) deve dispor de: computador com acesso estável à 

internet, conectado à fonte de energia, com câmera/webcam e microfone instalados e em 

funcionamento; 

o Não será possível realizar a prova através de celular, tablet ou outro dispositivo que não seja 

um computador com as condições especificadas acima; 

o Os candidatos deverão, preferencialmente, realizar a prova em local silencioso e bem 

iluminado. 

 

• SOBRE O ACESSO À PROVA 

 

o Para acessar a prova, o(a) candidato(a) receberá, pelo e-mail informado durante a inscrição, 

um login e senha de acesso à plataforma de prova (procurar tal e-mail na caixa de entrada, 

lixo eletrônico e spam). Caso não o receba até 1 hora antes do início da sua prova, o(a) 

candidato(a) deverá solicitar seus dados de acesso pelo e-mail ielempregos@rn.iel.org.br ou 

pelo WhatsApp 98897-0893; 

o Indicamos o navegador Google Chrome para a acesso à plataforma e realização da prova; 

o Indicamos que o(a) candidato(a) teste um acesso ao portal de provas com pelo menos 30 

minutos de antecedência do início da prova; 
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o Após ingressar na plataforma, antes de começar a prova, o candidato passará por três 

telas diferentes, através das quais deverá estar atento aos alertas, textos, botões e 

orientações; 

o O início da prova estará liberado a partir do horário marcado, porém, antes de acessar a prova, 

o candidato deverá ler as orientações disponíveis sobre o uso da plataforma e sobre a 

realização da prova; para isso, haverá 20 minutos de tolerância para começar a prova. 

Passados os 20 minutos, o acesso à prova será automaticamente bloqueado, não sendo 

possível participar da etapa. 

 

Durante a realização da prova, o candidato terá sua participação monitorada através de:  

câmera, microfone e configuração de segurança, portanto, atente-se às orientações a seguir! 

 

IMPORTANTE! CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS PARA REALIZAR A PROVA: 

 

• Feche todas as outras abas do navegador, bem como quaisquer outros programas, e deixe 

apenas a aba da plataforma de aplicação da prova aberta; 

• Desabilite, antes da prova: a proteção de tela do computador, o programa antivírus do computador 

utilizado e possíveis notificações de sites ativadas em seu navegador. Tal ação é necessária para 

evitar anulações automáticas devido à configuração de segurança da plataforma; 

• Não é permitido, durante o uso da plataforma e durante a realização da prova: 

1. Abrir ou utilizar outros programas, ferramentas ou abas enquanto estiver com acesso ativo 

na plataforma de provas;  

2. Clicar fora da aba da prova e permanecer fora dela por mais de 30 segundos; 

3. Clicar por 3 vezes fora da aba da prova; 

4. Utilizar quaisquer atalhos (ctrl+F, ctrl+C etc). 

 

 

Outras orientações poderão ser enviadas para o e-mail dos candidatos participantes.  

Durante a realização da prova, os candidatos poderão obter suporte para dúvidas sobre o uso da 

plataforma através do WhatsApp 98897-0893 ou pelo e-mail ielempregos@rn.iel.org.br 

 

 

Natal, 21/07/2021. 


