
PROCESSO SELETIVO BOLSAS SOCIAIS DOCTUM

PROVA ONLINE 30 DE JANEIRO | 14h

Orientações sobre a prova:

A prova de seleção será realizada no dia 30 de janeiro de 2022, domingo, a partir das
14h00m, e encerramento às 17h00m. Evite se atrasar para não perder a prova!

O acesso à prova será feito através do link e chave de acesso enviados no e-mail
cadastrado no ato da inscrição, o acesso é individual e intransferível! A previsão de
envio do código é entre os dias 28 e 29, sexta e sábado. O link de acesso à prova

permanece o mesmo, basta clicar aqui: https://bit.ly/3nTsFbN

Ao clicar você será direcionado para a plataforma e deverá colocar o código da chave no
local indicado na figura abaixo:

https://bit.ly/3nTsFbN


Algumas questões virão acompanhadas de imagem ou texto complementar Não deixe de

visualizar antes de escolher uma das alternativas como resposta. Para visualização, você

deverá clicar no botão “ver anexo da questão” conforme print abaixo:

Além disso, o botão “SALVAR” será removido, e a ferramenta fará o salvamento

automático das questões respondidas a cada 5 minutos.

PRESTE ATENÇÃO: Cuidado para não finalizar a prova antes de concluir! Uma vez

encerrada, não é possível continuar com as respostas, e as questões não respondidas serão

consideradas anuladas ou em branco. Ao final, confira na parte superior da tela se todas as

50 questões foram respondidas e aperte em finalizar. No print abaixo você poderá ver

todas as indicações:



NOVO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

a) Inscrições: 08/12/2021 a 21/01/2022; (ENCERRADAS)

b) Data da Prova: 30/01/2022, domingo, de 14h às 17h;

c) Período de análise documental: 01/02/2022 a 08/02/2022;

d) Classificação e Divulgação do resultado final: 09/02/2022;

e) Período para matrícula: 10/02/2022 a 14/02/2022;

f) Início das aulas: 15/02/2022.

1. Todos os candidatos inscritos poderão participar da segunda aplicação?

Sim! Todas as pessoas inscritas na seleção poderão fazer a prova no dia 30/01. O período

de inscrição NÃO será reaberto a outros candidatos.

2. Estou certo(a) que concluí minha prova no último domingo. Preciso refazer a prova?

A decisão é sua. A prova será disponibilizada a todos os inscritos novamente. Para os

alunos que finalizaram a primeira aplicação, é opcional a realização da segunda prova. E

será considerada a maior nota no resultado final.

3. Vou receber um novo código de acesso à prova?

Sim! Fique atento(a) à sua caixa de e-mails e a mantenha vazia para receber novas

comunicações. A previsão de envio do código é entre os dias 28 e 29, sexta e sábado. O

link de acesso à prova permanece o mesmo, basta clicar aqui: https://bit.ly/3nTsFbN

4. A plataforma online da prova será a mesma?

Sim. Nosso fornecedor fez um levantamento de todos os problemas enfrentados pelo

servidor e está implementando melhorias que garantam maior estabilidade à plataforma

na próxima aplicação da prova. Além disso, o botão “SALVAR” será removido, e a

ferramenta fará o salvamento automático das questões respondidas a cada 5 minutos.

5. Posso ter novos problemas no próximo domingo?

Tudo indica que não. As melhorias no servidor estão sendo implementadas e a ferramenta

vai ser redimensionada para um número de pessoas superior ao que esperamos no

domingo. Em alguns casos, identificamos problemas também relacionados ao servidor de

internet dos candidatos. Em caso de dificuldade, a primeira orientação é atualizar a

página do navegador (Crtl +F5) ou acessar por um outro navegador: Google Chrome,

Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge, etc.

6. Vai ter mudança no número das questões?

Não. A nova prova vai obedecer todas as regras estabelecidas no edital: 50 questões no

total, divididas entre as áreas do conhecimento.

https://bit.ly/3nTsFbN


7. Posso fazer a prova pelo celular?

Sim. A página da plataforma de aplicação da prova permite o acesso através do navegador

dos celulares. Contudo, para uma melhor visualização das perguntas e dos anexos que

podem estar contidos nas questões, recomendamos a realização da prova em um

computador, se possível.

Desejamos a todos uma excelente prova no domingo!

Caso tenha algum problema no acesso à prova no domingo, nossa equipe de

suporte técnico estará disponível na Central de Atendimento pelos telefones 0800

033 1100 ou  pelo Whatsapp pelo (33) 99900-6754.


