
 

 

 

ERRATA EDITAL 01/2022 -  ITEM 7.1.4.1  PÁG 06 

 

 

Informamos que a prova objetiva será aplicada de forma online. Todos os candidatos 

com suas inscrições deferidas, receberão o link de acesso e as instruções para 

realização da prova, no dia 03/05/2022, através do e-mail cadastrado. 

 

A prova deverá ser realizada no dia 04/05/2022 no período das 13:00 às 15:00. 

 

 

 

Rio de Janeiro 27 de Abril de 2022 

 

 

Gerência de Gestão de Pessoas 

 

 

 

 



 

 

 

Aqui vão algumas orientações para a próxima etapa: 

 

1. A prova será online no dia 04/05/2022 e terá início ás 13:00 e término 
impreterivelmente ás 15:00 ; 

2. A prova será realizada na plataforma Google Forms; 
3. O candidato só poderá realizar a prova uma única vez, tendo as demais 

desconsideradas, seguindo o critério de horário de finalização; 
4. É de responsabilidade do candidato o preenchimento correto e completo de todos e 

quaisquer dados e/ou informações contidas no formulário da prova; 
5. O instituto Gnosis não se responsabiliza por quaisquer variações externas que possam 

ocorrer durante a realização da prova (queda de luz, ausência de internet, falta de 
equipamento etc.) 

6. O acesso é individual; 
7. É de responsabilidade do candidato de concluir e enviar a prova no prazo; 

determinado. O link da prova será desativado ás 15:31 do dia 04/05/2022; 
8. Todo acompanhamento do processo deverá ser realizado através do site do Instituto 

Gnosis; 
9. O candidato não poderá alegar desconhecimento da realização das provas como 

justificativa de ausência. O Instituo Gnosis não se responsabiliza por caixas de Spam ou 
qualquer falha com a internet que impacte o não recebimento do e-mail, qualquer que 
seja o motivo, será considerado como desistência do candidato e resultará na sua 
eliminação do processo seletivo; 

10.  A tela da prova não pode ser minimizada, correndo o risco de perda da conexão e e 
cancelamento do processo;  

11. É proibido o uso de qualquer consulta na realização da prova. Caso seja constado o uso 
de informações exteriores o candidato será desclassificado; 

12. Não haverá segunda chamada ou prorrogação do prazo da prova. 
 
 
 
 
 
Desejamos boa sorte na próxima etapa. 


