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Item 4.1, lê-se: 

Em função da pandemia, o processo seletivo será realizado integralmente de forma remota. 

Para isto, o (a) candidato (a) deverá possuir (1) um computador (desktop ou laptop) que opere 

no sistema Windows, com câmera e microfone em funcionamento e conectados à internet 

(mínimo de 10 MB), preferencialmente via cabo; (2) A avaliação não deverá ser realizada via 

smartphone ou tablete e a câmera deverá captar claramente a imagem do candidato inscrito e 

o microfone deve captar o som ambiente, ambos durante a realização da prova; (3) Todo 

equipamento deverá ser testado com antecedência pelo candidato, ficando exclusivamente a 

seu cargo a responsabilidade pelo regular funcionamento de todo equipamento, softwares, bem 

como pelo acesso /qualidade da internet e energia elétrica no momento de realização da prova, 

pois a  UNIGRANRIO não se responsabiliza por qualquer problema relacionado a infraestrutura 

do candidato, e que possam ocorrer antes ou durante a execução da prova; (4) Durante a 

realização da prova, por qualquer motivo, incluindo instabilidade de rede ou problema técnico, 

o candidato que abandonar a prova não poderá retornar para acessá-la novamente, sendo esta 

– como encontrada - tida como finalizada e (5) Para execução da prova o candidato deverá 

obrigatoriamente instalar com antecedência o software Safe Exam Browser (2.4 que é parte 

integrante do sistema de Gestão de Provas da Universidade e o computador usado pelo 

candidato deverá permitir o acesso à câmera e microfone pelo software. 

 

O respectivo software irá estabelecer uma navegação em tela cheia durante a aplicação da 

prova, não permitindo prints, gravação da tela, cópias, colas minimização ou troca de tela. O 

mesmo deverá ser instalado em um no computador com os critérios exigidos anteriormente. 

Após a finalização do período de inscrição, o candidato com a inscrição homologada receberá, 

via correio eletrônico, um tutorial com o link para realização do download do programa Safe 

Exam Browser e instruções para o uso do mesmo. 
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