ANEXO VI - TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO PRÉ-TESTE
Pelo
presente
TERMO
DE
CIÊNCIA
E
COMPROMISSO,
eu,
__________________________________________________________________________________,
inscrito no CPF sob o número ____________________________________________________, e registrado
sob o número CRM / ___________________________________________________, uma vez selecionado
para participar do EXAME DE SUFICIÊNCIA PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA EM
GERIATRIA – 2022, conforme as condições do Edital 2022, atesto ciência e assumo os seguintes
compromissos:
1. Estou ciente das configurações e condições técnicas para realização do PRÉ-TESTE e da PROVA ONLINE, bem como declaro que estou de acordo e atenderei integralmente todas as condições
necessárias para a sua correta realização;
2. Estou ciente de que terei de arcar com todas as despesas referentes ao pleno atendimento das
configurações e condições ténicas necessárias à realização do PRÉ-TESTE e da PROVA ON-LINE,
não sendo oferecido pela Fundep nenhum tipo de intervenção técnica para além do atendimento
relativo à instalação do BROWSER SEGURO;
3. Estou ciente da obrigatoriedade de realização do PRÉ-TESTE, portanto, estou ciente de que este
é um critério determinante para realização da PROVA ON-LINE;
4. Li e estou ciente dos seguintes itens do Edital:

Ao candidato cabe a responsabilidade de instalação do dispositivo de segurança, a participação no pré-teste e
o atendimento aos requisitos mínimos de software e hardware previstos em Edital, no dia da prova.
Junto ao e-mail contendo o Manual do Candidato e instruções de instalação, serão informados os horários
para que o candidato realize o seu pré-teste, obrigatório.
O pré-teste é o momento em que o candidato irá se familiarizar com o ambiente do Exame e interagir com o
fiscal humano.
O candidato, pessoalmente, fica obrigado a participar de um pré-teste com o dispositivo de segurança
previamente instalado, sob pena de não ser autorizada sua participação nas provas.
O candidato fica obrigado a participar de, ao menos, um dos pré-testes previstos no e-mail enviado.
Terá suas provas anuladas e será eliminado do Exame o candidato que incorrer nas seguintes situações:
[...]
f. Deixar de realizar o pré-teste;

Local, ____/_____/2022.
Assinatura do(a) candidato(a) interessado(a)

