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Orientações da Prova de Inglês 

Seguem as condições de aplicação da prova de conhecimentos específicos para os 

candidatos ao Mestrado Profissional em Instrumentação, Controle e Automação de 

Processos de Mineração: 

1. Local de Prova 

A prova será realizada online via plataforma da Paradigm Language Support. 

2. Regras de Prova 

o Horário de início: 09h (horário de Brasília) do dia 09/03/2021. O tempo 

de prova será contado a partir das 9h e não a partir do momento que o 

candidato acessar a prova na plataforma Paradigm. 

o Horário de término: 10h (horário de Brasília) do dia 09/03/2021. 

o Duração de prova: 1 hora. 

o Cada questão tem apenas uma resposta correta. Respostas erradas não 

anulam as corretas. 

o A prova é finalizada quando o candidato clica em "Clique aqui para 

finalizar o teste" e depois clica em “Finalizar”. 

o Caso o candidato não finalize (e submeta) a prova até o horário limite 

(10h), o sistema irá fazê-lo automaticamente. Neste caso, as questões 

não respondidas serão zeradas. 

o A prova deve ser realizada individualmente. 

 

o Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para justificar 

a ausência do candidato. 

o A comissão não se responsabiliza por problemas de acesso do candidato 

à internet, acesso do candidato à plataforma de prova ou qualquer 

dificuldade do candidato em utilizar a ferramenta de prova.  

3. Acesso ao sistema de prova 

o Até o dia 05/03/21 cada candidato receberá as informações de usuário 

e senha para acesso ao sistema da Paradigm no e-mail cadastrado na 

inscrição do processo seletivo. Lembre-se de verificar se o e-mail está na 

caixa de SPAM. 

o Caso não receba o e-mail, o candidato deverá relatar o problema por e-

mail para ensino.itvmi@itv.org até o dia 08/03/21 às 09:30h. 

o Somente será permitido acessar o sistema da Paradigm no dia 

09/03/21 de 09h às 10h. Caso o candidato tente acessar o sistema 

antes do dia e horário estabelecido para a prova, o sistema apresentará 

uma mensagem de erro de “usuário ou senha inválidos”.  
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4. Eliminação do candidato do processo seletivo 

O candidato será sumariamente eliminado do processo seletivo se a comissão 

identificar: meios ilícitos (constatados por meio eletrônico, estatísticos e visual) 

para a realização das provas; não comparecer no dia, para a realização das 

provas. 

 

  

 


