
 
 

FAQ PROCESSO SELETIVO ONLINE 
MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
01. O que é o Upload de documento pré-prova? Por que o Upload é necessário?  

Antes de iniciar a prova, você precisa tirar uma foto do seu documento (frente e verso) e 
uma selfie para anexar no sistema. Recomendamos que você faça esse upload de documentos 
o quanto antes. Sua prova será registrada e terá reconhecimento facial e, por esse motivo, 
precisamos coletar o seu documento e sua selfie. Tudo para oferecer uma prova super segura e 
justa! Durante seu processo seletivo, são tiradas fotos a cada 10 segundos para o sistema ter a 
certeza que é você que está fazendo a prova.  

02. É possível sair durante a prova para ir ao banheiro?  

A prova será realizada em dois blocos, cada qual com 1h30min. É um tempo possível de ser 
administrado pelo candidato. Com isso, não será permitido que o candidato se ausente. Não 
será permitida a saída ao banheiro. 

03. Posso usar rascunho durante a prova?  

Não é permitido usar rascunho durante a prova de Redação. No segundo bloco de provas, por 
conta das questões de Matemática, será permitido o uso de rascunho. 

04. Posso realizar minha prova em um tablet?  

Dispositivos móveis como celular e tablet não serão permitidos. A prova deverá ser realizada em 
um computador desktop ou em um laptop. 

05. Quais são os requisitos técnicos para que eu possa fazer a prova?  

Em primeiro lugar, você pode utilizar os seguintes sistemas operacionais e navegadores: 
Windows 7 ou superior (Firefox ou Chrome), MacOS 10.10 ou superior (Firefox  ou Chrome). 
Recomendamos ao menos 500Mb de RAM livre para execução da aplicação e uma Conexão 
mínima de 1 mega. O teclado deve estar em Português (Brasil ABNT ou ABNT 2). Por último, será 
indispensável que seu computador tenha Webcam.  

06. Pode utilizar qualquer webcam? 

Exceto a câmera de celular. Poderá utilizar qualquer webcam, integrada ao computador ou 
acoplada, desde que funcione perfeitamente. Um teste de funcionamento, anterior à prova, 
pode ser realizado no seguinte link: https://www.onlinemictest.com/webcam-test/  

07. Haverá um cronômetro durante a prova? Haverá contagem dos caracteres na plataforma? 

A realização das provas será controlada através de um cronômetro virtual que encerrará a 
aplicação quando o tempo limite for atingido. Do mesmo modo, o sistema apresentará o número 
de caracteres da redação. É responsabilidade do candidato a administração do tempo de prova, 
o sistema não dará um alerta quando o prazo estiver se esgotando. É também sua 
responsabilidade administrar sua produção de acordo com o mínimo de 2500 e o máximo de 
3500 caracteres.  


