Informações sobre o processo seletivo de
Cine/TV 1º semestre 2021
A primeira fase da prova do Processo Seletivo do CAV ficará disponível para os candidatos no
dia 13 de Fevereiro (sábado) das 10h às 13h (horário de Brasília), totalizando duas horas e
meia de prova.
Link da 1ª fase da prova de Cine/TV: será enviada por e-mail para os candidatos inscritos até
dia 12/02/2021.
É necessário que você tenha uma conta de e-mail G-mail (@gmail.com) para a realização da
prova. Com outros tipos de e-mail (Hotmail, Yahoo, Uol etc) não será possível realizar a prova.
A criação da conta é gratuita e pode ser feita neste link: gmail.com
A prova pode ser feita pelo computador ou celular, contudo recomendamos que seja feita pelo
computador.

Recomendações
No dia da prova, recomendamos que você se conecte cerca de 30 minutos antes e deixe tudo
preparado para o início da prova.
A partir das 10h00min do dia 13 de fevereiro, atualize o link de sua prova, caso você já tenha
se conectado com antecedência, ou acesse o link da sua prova.
Evite manter mais de um programa ou aba aberta no seu navegador, isso pode deixar sua
conexão muito lenta e prejudicar seu andamento na prova.
Ao voltar à questão anterior você perde a resposta das questões seguintes. Evite "ir e voltar"
nas questões da prova e perder respostas.
IMPORTANTE: Não será concedido tempo extra para a realização da prova sob nenhuma
hipótese. O acesso à prova se encerra às 13 horas 0 minutos e 0 segundos. Provas não
entregues (enviadas) até este horário serão desconsideradas.

Conferência de documentação
Ao início da sua prova você precisará enviar uma foto em que mostre seu rosto, com você
segurando seu documento de identificação aberto.
São aceitos documentos oficiais com foto: (RG, RNE, CNH, Carteira de trabalho e Passaporte)

Suporte técnico no dia da prova.
No dia da prova a equipe do CAV estará online a partir 9h10min no Facebook do CAV e
e-mails para responder dúvidas em relação ao acesso à prova.
❏ Mensagem particular no Facebook
❏ Enviar um e-mail para cav@saobernardo.sp.gov.br
❏ Enviar um e-mail para nucleocav@gmail.com
Não nos responsabilizamos por problemas de conexão ou elétricos dos candidatos no dia da
prova.
IMPORTANTE: Dependendo da quantidade de dúvidas pode haver uma fila de atendimentos.
Não deixe para testar o acesso à sua prova em cima da hora.

Informações sobre a prova
A prova é composta por 13 (treze) questões de MÚLTIPLA ESCOLHA e 2 (duas) questões de
DISSERTAÇÃO.
Para cada uma das questões de múltipla escolha, são apresentadas 5 (cinco) opções. Apenas
uma responde corretamente à questão.
Os valores das questões variam entre 5, 10 e 15 pontos.
O valor total da prova é de 100 pontos.

Evite interrupções durante a realização da prova.
Evite manter mais de um programa ou aba aberta no seu navegador, isso pode deixar sua
conexão muito lenta e prejudicar seu andamento na prova.
O resultado dos aprovados na primeira fase será enviado por e-mail até no máximo 19 de
fevereiro às 16h e divulgado no site oficial do CAV.

Segunda Fase do Processo Seletivo
Informações sobre a segunda fase do processo seletivo serão enviadas por e-mail aos
aprovados na primeira fase até no máximo 19 de fevereiro, às 16h.

