Procedimentos para o exame CBPP
Por favor, leia este documento cuidadosamente e complete os preparativos pessoais ANTES
de ingressar na área do exame CBPP. Faça perguntas que tiver ao avaliador antes de iniciar a
sessão.
Ingresso na área do exame
O avaliador oficial somente permitirá ingresso no local do exame pessoas que realmente irão
realizá-lo. Acompanhantes devem aguardar do lado de fora, crianças desacompanhadas não
são permitidas.
Objetos pessoas não estarão acessíveis durante o exame. Isso inclui malas, bolsas, mochilas,
pastas, cadernos, apostilas, bonés, livros, telefones celulares, calculadoras, aparelhos nextel,
beepers, e afins. Você deve estar de posse de sua identificação durante todo o tempo.
Somente poderá ser trazido para a área do exame o que for autorizado pelo avaliador.
Não é permitido no local, itens como fumo, comida, bebida ou goma de mascar.
Antes do exame
Para lançar seu exame, o avaliador necessitará do “Test Authorization Code” enviado pelo
Webassessor ao seu email no momento da inscrição. Assegure-se de levar consigo o “Test
Authorization Code” no dia do exame, pois sem ele nada será possível. De posse do “Test
Authorization Code”, o avaliador irá carregar o teste em seu computador e o Webassessor lhe
pedirá para clicar no botão “Start Test” para iniciar. Por favor, leia atentamente a informação
na tela antes de clicar no botão “Start Test”. Se você tiver algum problema de compreensão
de eventuais textos em inglês, peça ajuda ao avaliador. Se o nome listado na tela não for o
seu, ou se a denominação do teste não está correta, então, notifique o avaliador antes de
iniciar o exame. O avaliador irá coletar quaisquer papéis utilizados durante o teste ao final.
Durante o exame
• Não tente utilizar a Internet ou acessar outros arquivos durante o teste, isso causará a
suspensão da sessão. Se isso ocorrer acidentalmente, comunique ao avaliador oficial.
• Não clique no botão “Submit” até que tenha completado TODO o teste.
• Não é recomendado que você faça intervalos durante o teste. Se você tiver de fazer um
intervalo, o relógio continuará a correr, diminuindo o tempo que terá para completar o
teste. Se você decidir fazer o intervalo, notifique o avaliador, pois, do contrário irá terminar
seu exame se você sair do local sem notificá-lo. Você não poderá ter acesso a qualquer de
seus pertences durante o intervalo, a menos que seja especificamente permitido pelo
avaliador.
Conduta imprópria no local do exame
Caso você incorra em qualquer das condutas impróprias abaixo, o avaliador irá solicitá-lo que
deixe o local e terminará seu teste:
• Prover ou receber assistência de qualquer tipo durante o teste.
• Acessar qualquer material de referência ou ajuda não permitida.
• Tentar fazer o teste por outra pessoa.
• Buscar remover papéis rascunho da área de exame.

•
•
•

Tentar copiar em papel ou registrar questões do exame em formato eletrônico (foto, vídeo)
Conversar (exceto com o avaliador) na área do exame durante o teste
Tentar burlar a operação do teste computadorizado ou utilizar o computador para outras
finalidades
• Distrair demais candidatos que participam do teste
• Acessar qualquer item pessoal não autorizado durante o teste
Razões para notificar o avaliador
• Perda de conexão com a internet
• Problemas técnicos com o software de avaliação
• Necessidade de deixar o local
• Comportamento impróprio de outros candidatos durante o teste
• Ambiente desconfortável (por exemplo, barulho, frio, calor)
NOTA: Uma vez que você tenha iniciado sua sessão, o avaliador não poderá responder
quaisquer perguntas relativas às questões do teste ou do teste em si.
Após ter submetido seu exame
O software de avaliação Webassessor irá solicitar que o avaliador encerre a sessão de teste.
Uma vez submetido seu teste, Webassessor não mais permitirá alterações nas respostas. Por
favor, notifique o avaliador sobre quaisquer questões antes de iniciar o teste.
Obrigado pela leitura e boa prova!

ABPMP Brasil

