
EDITAL DE  CONVOCAÇÃO PARA PROVA – PROCESSO SELETIVO 001/2023

FERNANDO  CAMARGO  BENITEZ,
Presidente  da  Fundação  Municipal  de
Educação  e  Cultura,  no  uso  de  suas
atribuições legais …

RESOLVE:

CONVOCAR, para a prova de conhecimentos do Processo Seletivo 001/2023, os candidatos que

tiveram suas inscrições homologadas, conforme edital de homologação das inscrições.

A prova de conhecimentos, prevista no item 4 do Edital, ocorrerá no dia 21 de  janeiro de

2023, às 9 horas (horário de Brasília) e será aplicada em modo on-line, conforme previsto em Edital.

O acesso ao ambiente de prova se dará pelo link “Acesso ao Ambiente de Prova”, que estará disponível

na página do Processo Seletivo 001/2023 do Unifunec (https://selecoes.unifunec.edu.br  )  , a partir de 20 de

janeiro de 2023. Para acessar o ambiente de prova, o candidato deverá utilizar o cpf sem zero a

esquerda se houver (usuário de acesso) e o protocolo de inscrição (senha para acesso).

Os candidatos terão das 8h do dia 20/01/2023 até as 8h30 do dia 21/01/2023, para acessar a

plataforma de  prova  e  realizar  a  ambientação a  fim  de  conhecer  o  ambiente  de  prova,  testar  seu

dispositivo de acesso, observar as orientação, fazer as questões de testes disponibilizadas na área de

ambientação.  Haverá suporte para dúvidas das 8h  às 17h do dia 20/01/2023, exclusivamente pelo

Whatsapp oficial  do Unifunec (17 3641 9000 – opção 0(zero) -  Tecnologia),  fora  desse período,  o

candidato terá acesso, contudo, deverá seguir as orientações que já há na plataforma de ambientação e

prova.

Após o período descrito para a ambientação, a área de ambientação será fechada e os candidatos

deverão aguardar a liberação da  prova, a partir das 9h (horário de Brasília), que terá duração de 1(uma)

hora, conforme previsto em Edital.

É de responsabilidade do candidato acessar a área de ambientação, realizar testes e tirar

dúvidas até o prazo definido.  O suporte da equipe técnica durante a prova (pelo meio oficial  já

descrito), será para intercorrências técnicas, não será para auxiliar o candidato em como fazer a

prova ou como utilizar  a  plataforma,  isso deve ocorrer  durante o período de ambientação ou o

candidato deverá consultar as orientações que estarão no ambiente de prova durante o tempo de

prova, não havendo tempo adicional para essa consulta.

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Santa Fé do Sul - SP, 20 de janeiro de 2023

FERNANDO CAMARGO BENITEZ

Presidente da Funec

https://selecoes.unifunec.edu.br/

