
O candidato deverá acessar a plataforma Moodle para realizar a prova e a plataforma Zoom 

para ser fiscalizado. O candidato que não acessar as duas plataformas será desclassificado. 

 

Acesso à Prova (plataforma Moodle) 

Data provável: 02/06/2022 – Para os cursos de Administração, Biblioteconomia e Comunicação 

Social, no horário das 14h às 15h30m. Para os cursos de Direito (graduação e pós-graduação), 

no horário das 14h às 16h30m. 

As provas serão realizadas na plataforma Moodle, no seguinte endereço eletrônico: 

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: - Acessar: 

https://selecaoestagio.mpf.mp.br/ - Clicar em "Esqueceu o seu usuário ou senha?" - Digitar o 

CPF e clicar na opção "Buscar". Desta forma, receberá um e-mail com link para criar uma nova 

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

ATENÇÃO: Todos os candidatos que tiveram sua inscrição confirmada deverão verificar, até o 

dia 26/05/2025, se conseguem acessar a plataforma de prova (Moodle). 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 

prdf-estagio@mpf.mp.br informando o ocorrido, entre as 00h do dia 26/05/2022 e as 17h do 

dia 27/05/2022. Fora desse período, e-mails com esse tipo de conteúdo não serão 

considerados e a PR-DF não se responsabilizará por eventual impossibilidade do candidato 

realizar a prova. 

 

Acesso ao sistema de fiscalização (plataforma Zoom) 

Na data provável de 30/05/2022 até o horário de 17h os candidatos receberão o link de acesso 

à sala de fiscalização da prova. O acesso ocorrerá às 13h do dia 02/06/2022. Cada candidato 

deverá estar munido de documento oficial com foto e deverá apresentá-lo assim que 

solicitado pelo fiscal de prova. 

ATENÇÃO: Todos os candidatos que tiveram sua inscrição confirmada deverão verificar se 

receberam o convite para a sala de fiscalização no Zoom até o horário de 17h do dia 

30/05/2022. Caso não tenha recebido, enviar e-mail para prdf-estagio@mpf.mp.br informando 

o ocorrido, até o horário de 15h do dia 31/05/2022. Após essa data e horário, e-mails com esse 

tipo de conteúdo não serão considerados e a PR-DF não se responsabilizará por eventual 

impossibilidade do candidato realizar a prova. 

ATENÇÃO: 

1 – O candidato deverá possuir instalado, configurado e funcionando o aplicativo de 

conferência ZOOM de forma a saber manusear sua câmera, conforme solicitado pelo fiscal; 
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2 – O candidato deve possuir microfone, alto-falantes e câmera conectados ou integrados ao 

dispositivo funcionando corretamente, já testados e previamente ajustados antes da hora da 

prova. Não será permitido o uso de fones de cabeça ou de ouvido; 

2 – O candidato deve utilizar uma câmera que possa ser movimentada, de modo a mostrar o 

ambiente ao redor, a qual deverá permanecer ligada durante toda a prova e direcionada para 

o rosto do candidato; 

3 – O candidato deve providenciar um ambiente adequado para a realização das provas, 

minimamente isolado de ruídos ou de circulação de outras pessoas que possam interferir na 

avaliação. Caso seja detectado o fluxo de pessoas ou a captação de outras vozes no microfone, 

o candidato poderá ser desclassificado imediatamente. O avaliador poderá solicitar a qualquer 

momento que seja exibido o ambiente ao redor para assegurar que não ocorram distrações 

durante a prova; 

4 – O candidato não poderá alternar ou abrir programas, sendo permitida somente a execução 

do navegador e do aplicativo de conferência ZOOM e o site MOODLE para a realização das 

provas; 

5 – Havendo indícios de fraude, o candidato responderá nas devidas esferas pertinentes, 

além de ser excluído do Programa de Estágio, se houver sido contratado. 


