
 

Processo Seletivo de Estagiários MPF/GO 2021 

PROVA ONLINE – CURSO DE DIREITO 

ORIENTAÇÕES AO CANDIDATO – LEIA COM ATENÇÃO! 

 

A PROVA ONLINE para o curso de DIREITO será realizada acessando-se 2 (dois) sistemas:  

1) da Plataforma MOODLE – onde a prova será realizada e 2) da Plataforma ZOOM – 

Onde a sala virtual será acessada para a fiscalização da prova. O link do primeiro foi 

enviado para o e-mail do candidato, após a confirmação da sua inscrição no Processo 

Seletivo, o do segundo será enviado também ao e-mail do candidato, dias antes da 

prova. 

Certifique-se de ter recebido os links dos 2 (dois) sistemas com antecedência do dia da 

prova. Lembre de verificar nas caixas Spam, lixeira e afins! 

Seguem abaixo instruções sobre os 2 (dois) sistemas: 

1) Acesso à Prova Online (Plataforma Moodle): 

 

•  Data da prova: 14/09/2021 

•  Horário da prova: 15h às 17h30min, Porém o candidato deverá ingressar na sala virtual 

ZOOM, com 30 minutos de antecedência. Até às 14h30min. APÓS ESSE HORÁRIO NÃO 

SERÁ MAIS PERMITIDO O INGRESSO. 

• Após a confirmação da inscrição foi enviado um e-mail ao candidato, cujo remetente 

apareceu como “Admin User”, informando o login e senha de acesso para a plataforma 

Moodle. O candidato deverá acessar com a senha provisória apresentada no e-mail e 

criar sua senha definitiva. 

• O endereço eletrônico da plataforma Moodle é o seguinte: 

https://selecaoestagio.mpf.mp.br/.  

• Caso não tenha recebido no e-mail cadastrado o seu login e senha de acesso ou tenha 

esquecido algum deles, siga o seguinte passo a passo:  

a. Acessar: https://selecaoestagio.mpf.mp.br/; 

b. Clicar em “Esqueceu o seu usuário ou senha?”; 

c. Digitar o CPF e clicar na opção “Buscar”; 

d. Desta forma, receberá um e-mail com link para criar uma nova senha.  

e. Informamos ainda a necessidade de verificar nas caixas Spam, Lixeira e afins.   

 

2) Fiscalização da Prova Online (Plataforma ZOOM): 

 

• A fiscalização da prova será realizada por meio da Plataforma Zoom. O link para acesso 

a sala virtual será encaminhado ao e-mail do candidato, dias antes da prova. 

• Confirme com antecedência do dia da prova o recebimento do link da sala virtual Zoom 

na sua caixa de e-mail. Lembre de verificar nas caixas Spam, lixeira e afins. 

• No dia da prova, os candidatos deverão acessar a sala virtual da Plataforma Zoom, com 

30 minutos de antecedência do horário de início da prova (até às 14:30h do dia 

14/09/2021). APÓS ESSE HORÁRIO NÃO SERÁ MAIS PERMITIDO O INGRESSO. 

https://selecaoestagio.mpf.mp.br/
https://selecaoestagio.mpf.mp.br/


 

• Lembramos que uma vez ingressado na sala virtual ZOOM, o candidato não poderá se 

ausentar em nenhum momento, durante toda a duração da prova (até às 17:30). Por 

isso certifique-se de ir ao banheiro, bem como reservar água ou algo para comer, caso 

queira, com antecedência, antes de ingressar na sala virtual. 

• Ao ingressar na sala virtual ZOOM o candidato terá que apresentar um documento de 

identificação com foto (RG ou CNH) para o Fiscal. Certifique-se de deixar o documento 

a disposição, antes de ingressar na sala. 

• Revise as demais instruções sobre essa fiscalização, contidas no Subitem 4, Item II do 

Edital, com antecedência do dia da prova. 

• O não comparecimento na sala de fiscalização resultará em eliminação do candidato, 

ainda que tenha preenchido e enviado a prova no sistema Moodle.  

ATENÇÃO!! 

• Todos os candidatos que tiveram sua inscrição confirmada deverão verificar, até o dia 

09/09/2021, se conseguem acessar a plataforma de prova (Moodle), por meio do 

endereço https://selecaoestagio.mpf.mp.br/. 

• Em caso de problemas, verificar se o navegador está atualizado, se não há antivírus 

bloqueando o acesso e tentar por outros navegadores ou pelo celular.  

• Caso a situação persista, enviar e-mail para prgo-digep@mpf.mp.br  informando o 

ocorrido, até às 18 horas do dia 09/09/2021. 

• Após essa data, e-mails com esse tipo de conteúdo não serão considerados e a PR/GO 

não se responsabilizará por eventual impossibilidade do candidato realizar a prova.  
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