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COMUNICADO     

DA APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA ONLINE 

1. O exame será realizado de forma online em sala virtual na plataforma Meet e com
aplicação  da  prova  objetiva  online  na  plataforma  Moodle  no  ambiente  virtual  de
aprendizagem da ESP, com duração de 02 (duas) horas, no dia 01 de setembro de 2022
às 9:00h.

2. O participante deverá acessar a sua área exclusiva do candidato por meio do sítio
eletrônico da ESP/CE no endereço eletrônico: https://www.esp.ce.gov.br, e acessar o link
disponível para acesso à plataforma Moodle (exame objetivo online), e link para acessar
plataforma  Meet  (sala  virtual),  conforme  estabelecido  no  Anexo  II  (Calendário  de
Atividades).

3. Na plataforma Moodle, deverá acessar com login e senha, sendo estes os 11 (onze)
números  do seu CPF.  sem ponto e  sem hífen,  com antecedência  de  01 (uma)  hora
munido, obrigatoriamente, de documento oficial de identidade original conforme item 9.9,
em perfeitas condições, com foto recente, para identificação do participante via webcam
pelo fiscal aplicador de prova.

4. A etapa  de  identificação  ocorrerá  no  período  de  01  (uma)  hora  que  antecede  a
aplicação da prova, sendo eliminatória, o participante que não comparecer à sala virtual,
ou comparecendo não realizar a sua identificação, mesmo que tenha realizado a prova
objetiva online, será eliminado.

5. Não será permitido o ingresso na sala virtual após o horário de início da aplicação do
exame, conforme estabelecido no Anexo II, Calendário de Atividades, e, caso ocorra, o
participante será eliminado.

6. Será  negado  o  acesso  do  participante  à  sala  virtual  fora  da  data  e  horários
previamente agendados.

7. O participante deverá permanecer em sala virtual na plataforma Meet durante toda
aplicação de prova com câmera ligada e áudio desligado e, caso assim não ocorra, será
eliminado.

8. A sala virtual será gravada durante toda sua duração e terá a presença de um fiscal
aplicador de prova.
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