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1. INTRODUÇÃO 

O SIELE é o Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española (Serviço Internacional de 
Avaliação da Língua Espanhola). Certifica o grau de proficiência em espanhol através de meios 
eletrônicos por meio de duas opções. 

1. Em um Centro de Testes Autorizado SIELE. O candidato vai pessoalmente ao centro de 
exame que ele escolhe ao fazer a reserva. O Centro fornece os equipamentos e recursos 
informáticos necessários, e supervisiona o exame. 

2. Remoto. O candidato faz o exame em seu próprio computador em seu local de residência 
habitual, e o Centro de Exames monitora seu desempenho correto on-line e em tempo 
real.  

Este documento é um guia que explica como um candidato pode prestar o exame SIELE 
remotamente, quais são os requisitos e qual é o processo desde o momento em que o candidato 
faz a inscrição no exame até que o certificado seja emitido.  

 

2. EM QUE CONSISTE O EXAME REMOTO DE SIELE? 

O teste remoto SIELE é um sistema supervisionado remotamente, confiável e seguro. Tem as 
seguintes características.  

▪ O conteúdo, formato e experiência do usuário são similares aos dos exames realizados 
em um Centro de Testes Autorizado SIELE. 

▪ O exame é feito em um computador instalando um aplicativo chamado "navegador 
SIELE", que é fornecido ao candidato quando ele marca o exame. 

▪ O candidato pode escolher o dia e a hora do exame entre os lugares oferecidos por um 
centro em seu país. 

▪ A reserva é feita on-line através da plataforma SIELE e com pelo menos 48 horas de 
antecedência.   

▪ A supervisão do exame é feita on-line e está a cargo do Centro de Exames Autorizados 
SIELE que forneceu o local. 

 

3. QUAIS SÃO AS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS E AMBIENTAIS? 

Exigências técnicas 
 
Os requisitos técnicos para realizar o exame à distância com sucesso garantido são os seguintes. 

▪ Equipamento. PC (laptop ou desktop), 32-bit (x86) ou 64-bit (x64) processador mínimo 
dual Core 2 gigahertz (GHz) ou mais rápido, 2GB de RAM (4GB para 64-bit), 5GB de 
espaço livre em disco. Os dispositivos de tablett ou smartphone não são válidos. O usuário 
deve ter permissões para baixar e instalar aplicativos. 

▪ Sistema operacional. Windows 7, Windows 8, Windows 10. 

 

 

https://siele.org/web/guest/encuentre-su-centro
https://siele.org/portallogin
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                         IMPORTANTE 

      O teste remoto SIELE não está disponível para Macintosh (OS).  

 

 

▪ Conexão. É altamente recomendável usar uma conexão com fio ou uma conexão WIFI de 
qualidade. Em qualquer caso, uma largura de banda (internet) de pelo menos 1 Mbps de 
download e 1 Mbps de upload deve ser garantida. 

▪ Câmera. Pode ser o computador ou uma webcam conectada a ele. Ela deve ser colocada 
frontalmente. 

 

               

                         IMPORTANTE 

            A colocação da câmera tem que ser frontal  
       e não lateral. 

 

 

▪ Teclado, mouse e fones de ouvido. 

▪ Interface de áudio. Deve ter placa de som, alto-falante e microfone para permitir a 
reprodução e gravação.  

 

 

                         IMPORTANTE 

            O uso de fones de ouvido é obrigatório. 

 

 

Exigências ambientais 

 
As exigências básicas do meio ambiente são as seguintes.  

▪ Local onde se realiza o exame. O teste só pode ser feito em um ambiente privado (não em 
um parque, internet café ou espaços similares). A porta deve estar fechada para evitar 
interferências. É essencial que a pessoa que está fazendo o teste esteja sozinha. 

▪ Vestuário. As fotografias são tiradas continuamente durante o exame para garantir a 
correta execução do exame. O candidato deve usar roupas semelhantes àquelas que 
usaria em um exame presencial. 

▪ Acessórios. O candidato não pode usar joias, grampos, botões de punho, colares, fitas de 
cabeça ou outros acessórios. As orelhas devem permanecer visíveis o tempo todo 
(descobertas pelos cabelos, por exemplo). 

▪ Telefone celular. O telefone do candidato deve ter o WhatsApp e ler os códigos QR.  
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                        IMPORTANTE 

      Uma vez iniciado o exame, o uso de telefones celulares é proibido, exceto nos casos em 
que seja necessário entrar em contato com o centro pelo WhatsApp para comunicar um 
problema.  
 

 
▪ Iluminação. O ambiente em que se realiza o exame deve ser luminoso. O rosto do 

candidato deve ser devidamente iluminado, sem sombras ou reflexos. 
 

▪ Mesa e assento. Somente o computador deve estar sobre a mesa e, a uma certa distância, 
o telefone celular. Não são permitidos papéis ou cadernos. A cadeira deve ser padrão.  

▪ Pausa. No exame SIELE Global, o candidato pode, se desejar, fazer um intervalo de 10 
minutos entre os testes de Compreensão Auditiva (CA) e Expressão e Interação Escrita 
(EIE). Deixar o assento uma vez iniciado um teste é motivo para cancelar o teste. 

 

                   

                        IMPORTANTE 

       

        Elementos não permitidos 

        Roupas e acessórios inadequados (pijamas, óculos de sol, chapéus, etc.). 

        Papéis, cadernos ou outros materiais. 

        Alimentos e bebidas. 

        Elementos que servem para obter apoio externo.  

         

        Ações não permitidas 

        Fazer o exame em uma cama, sofá ou cadeira não-padrão.  

        Estar acompanhado ou alguém entrar no espaço durante o exame. 

        Fazer uma pausa fora do tempo estabelecido. 

 

        O não cumprimento das exigências resultará no cancelamento do exame.  
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4. COMO FAZER O EXAME? 

Após garantir que os requisitos sejam cumpridos, o candidato pode prosseguir para a reserva do 
exame e instalação do navegador. 
 

 

Esquema dos passos a seguir para marcar o exame remotamente. 

 

4.1 RESERVA DE EXAME 

Para fazer o exame SIELE remotamente, o candidato deve criar uma conta de usuário. No SIELE, 
clique em "Acessar/Registrar": 

  

 

Criação de conta de usuário 

 

https://siele.org/portallogin
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 A conta de usuário (nome de usuário e senha) utilizada na reserva do exame é a mesma que é 
necessária para iniciar o exame.  

Há cinco etapas para a aquisição do exame.  

1. Selecione o local do exame. Indique o país de residência, local (Remoto) e região. 
Aparecerá uma janela pop-up com os requisitos que precisam ser atendidos para fazer o 
exame. Ler atentamente e aceitar. 

 

Seleção do local do exame  

2. Selecionar o modo de exame.   

 

Seleção do modo de exame 
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3. Selecionar a data, a hora e o centro que irá supervisionar o exame.  Escolher o dia e a hora 
do exame a partir da oferta disponível nos centros que oferecem locais de exame 
supervisionados remotamente. O centro escolhido será responsável pela supervisão do 
exame. Se não houver centros no país que ofereçam SIELE remotamente, o candidato 
pode contatar um centro em outro país. 

 

Seleção da cidade, data e hora 
 

4. Preencher todos os dados pessoais.  

 

Dados pessoais 

 

 

Código do país + número 

Exemplo: 34647555917 
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                       IMPORTANTE  

   Você deve incluir o código do país no número do telefone de contato. Por exemplo, em um 
telefone na Espanha, cujo código de país é +34 e o número é 647555917, o número 
inserido será 34647555917. 

 
 

5. Completar o processo de reserva do exame. Revisar os dados fornecidos, aceitar os 
termos e condições e fazer o pagamento. Se você precisar modificar algum dos dados 
depois de preencher o formulário, faça-o na área pessoal (Meu perfil) da plataforma SIELE. 

 

Conclusão da reserva 

Ao final da compra, aparecerá uma tela com as seguintes informações. 

                                                                        

Confirmação da reserva do exame 
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Além disso, o candidato receberá um e-mail com a confirmação da compra, o dia e hora do 
exame, o acesso aos detalhes da reserva e os pontos a serem levados em conta no dia do exame. 
 
 

 
 

E-mail de confirmação de reserva de exame 

 

Na seção Detalhes de reserva na área pessoal do SIELE (Meu perfil) você encontrará a chave do 
exame e o navegador e instruções para instalá-lo. 

 

 

 
Área pessoal no SIELE 

 
▪ Chave de exame. Ela aparece na seção "Informações da Sessão". É um código 

alfanumérico para uso pessoal e intransferível (exemplo: 6JHJFNY9) que permite 
desbloquear o navegador, fazer os testes do equipamento e fazer o exame. 
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▪ Link para as instruções e download do navegador SIELE.  
 

   
 

Detalhes da reserva 

 

                  IMPORTANTE 

Itens que devem estar disponíveis no momento do exame. 

                   Nome de usuário e senha SIELE. 

                   Chave de exame, disponível na seção Detalhes de reserva na  
                            área pessoal do SIELE. É aconselhável ter uma foto da senha em seu telefone celular,  
       pois não é permitido ter documentos com você no momento do exame. 

                    

Exemplo de 
uma chave  

https://siele.org/mi-pagina
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4.2 INSTALAÇÃO DO NAVEGADOR 

O exame é feito através do navegador SIELE, que é habilitado uma vez que o exame é adquirido, 
em Minha Página, Detalhes da Reserva, "Preparo do Exame". Clique em "Download instruções" e 
"Download navegador seguro" para instalá-lo.  
 

 
Detalhes da reserva: preparação do exame 

 

A instalação do navegador deve ser feita dentro de 24 horas após a compra do exame.  

 

                   IMPORTANTE 

Para instalar o navegador, você precisa de permissão de administrador em seu computador.  
       Se o candidato não for o proprietário do equipamento, ele deve entrar em contato com o  
       proprietário para habilitar a instalação.  

 

No navegador SIELE, você deve seguir os passos descritos abaixo. 

 
Navegador SIELE 

 
Passos Tarefas 

Antes do exame Cumprimento das exigências técnicas e identificação 

A. Verificação do equipamento Verificar o funcionamento correto do teclado, 
mouse, microfone, saída de áudio, câmera e largura 
de banda através de um teste de som, gravação e 
velocidade.  

 

B. Identificação pessoal  
Tirar fotos frontais do rosto para confirmar a 
identidade. 
 

C. Documento de identificação 
Anexar fotografias do documento de identificação 
que foi consignado no processo de compra. 
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O dia do exame Exigências ambientais e acesso ao exame 

D. Fotos do ambiente 
Tirar, 30 minutos antes do exame, fotografias do 
ambiente para garantir o cumprimento dos 
requisitos. 

E. Verificação com o Centro 
Fazer uma chamada de vídeo com o Centro 15 
minutos antes do início do exame para verificar o 
ambiente. 
 

F. Exame 
 

Acessar o exame no dia e horário indicados na 
reserva. 
 

Na tela principal do navegador, as tarefas acima aparecem na ordem em que devem ser realizadas.  
 

 
Navegador SIELE: seções 

 

                

                        IMPORTANTE   

Pressione Alt+F4 para executar o navegador novamente se você o tiver fechado. 

 

 

A. Verificação do equipamento 

Esta seção fornece uma ferramenta que identifica se o equipamento atende às especificações 
técnicas e se os componentes necessários para serem testados estão funcionando corretamente. 
Para isso, primeiro realizará uma análise interna do computador e depois testará a câmera, áudio, 
gravação e velocidade (largura de banda).  
 

 
 

Verificação do equipamento 
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▪ Verificação da câmera  

 

Verificação do equipamento: câmera 

▪ Verificação de áudio 

 

Verificação do equipamento: áudio 

 

 

 

 

 
 

Verificação do equipamento: reproduzir áudio novamente 

▪ Verificação do microfone 

No teste de gravação, é muito importante verificar o resultado obtido. O sistema detecta que a 
gravação foi feita, mas não a qualidade da gravação, que deve ser avaliada pelo solicitante. Em caso 
de problemas, estes devem ser resolvidos antes do dia do exame.  
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Verificação do equipamento: microfone 
 

▪ Verificação de velocidade 

 

 
Verificação do equipamento: teste de velocidade 

 

 

                         IMPORTANTE   

      A largura de banda (internet) deve ter um mínimo de 1Mbps de download e 1Mbps de 
upload garantido.  

 

Uma vez que o equipamento tenha sido verificado, pressione "Enviar" para registrar os dados. Esta 
etapa e as seguintes serão registradas nos detalhes da reserva. 

 

Detalhes da reserva: preparação do exame 
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B. Identificação pessoal 

 
Esta seção é criada para que o candidato tire três fotografias frontais de seu rosto com a câmera do 

computador. O Centro verificará estas fotos em relação ao documento de identificação. 

Para tirar fotos, pressione "Habilitar câmera".  

 

Identificação pessoal: câmera 

Se a câmera for ativada corretamente, o botão "Tirar foto" aparecerá e o dispositivo será habilitado 
no canto superior direito para que as fotos possam ser tiradas. 

 

Identificação pessoal: câmera 

 

É importante ver as fotografias tiradas para verificar se as imagens são legíveis e se não há sombras 

no rosto. 

 

Identificação pessoal: câmera 
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Uma vez feita a verificação, clique em "Enviar fotos". 

 
Identificação pessoal: envio de fotos 

 

Se você precisar repetir as fotos, pressione "Enviar fotos" e, em seguida, o botão "Repetir". Uma 
mensagem aparecerá para confirmar que você deseja apagar as fotos e depois retomá-las. 
 

 
 

 
                                      Identificação pessoal: repetir fotos 

 

O Centro  verificará as fotografias no dia seguinte.  

 

▪ Se a sessão de fotos for bem sucedida, a mensagem aparecerá na seção "Identificação 

pessoal": "As fotos foram aprovadas pelo pessoal do Centro".  

▪ Caso a sessão fotográfica não tenha sido bem sucedida, o candidato receberá um e-mail. 

Você precisará acessar a seção "Identificação Pessoal" e anexar a documentação 

novamente. 
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C. Documento de identificação 

 

O candidato deve fotografar a frente e o verso do documento de identificação que forneceu ao 
adquirir o exame (carteira de identidade, identificação militar, carteira de habilitação e passaporte 
são válidos).  

O candidato deve gerar um código QR, lê-lo com o telefone celular e tirar duas fotografias. 

 

                          IMPORTANTE 

         O telefone celular deve ser configurado para ler  
        códigos QR.  É recomendável confirmar isto verificando se o  
        código da direita é redirecionado para o site da SIELE.    
        Este código é apenas para fins de teste; não é o código que será  
        usado no dia do teste. 

       Se seu telefone celular não tiver um leitor de códigos QR, baixe  
       um aplicativo que lhe permita ler códigos QR. 

 

Para habilitar o código, pressione "QR". 

 

Documento de identificação: Código QR 

Abra o aplicativo leitor pra ler o código QR em seu telefone celular e faça a leitura do código que 
aparece nesta seção. Uma vez que o telefone celular tenha reconhecido o código QR, ele é 
redirecionado para o site associado com a reserva. A partir dessa página são tiradas as fotografias 
do documento de identificação. 

 

 

 

Documento de identificação: ativar a câmera 
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Para tirar fotos, você pode ativar a câmera dianteira ou traseira, como desejar. Clique em "Enviar 
fotos" para salvá-las na plataforma. 

  

Documento de identificação: câmera e envio de fotos 

Se as fotos não estiverem legíveis, pressione "Repetir" e tire novas fotos. 

 

Documento de identificação 
 

D. Fotos do ambiente 

No dia do exame, 30 minutos antes do horário marcado, o candidato deve gerar um código QR, lê-
lo com o celular e tirar três fotografias mostrando todo o espaço em que se encontra: foto lateral, 
foto mostrando o que está atrás do assento e foto dianteira com a mesa e o equipamento.  

As fotos do ambiente devem ser tiradas 30 minutos antes do exame. Caso contrário, o sistema 
trava e o candidato perde seu direito de fazer o exame. 

 

Fotos do ambiente: habilitando a ferramenta 

Opção para 
escolher a câmera 

dianteira ou 
traseira de seu 

celular. 
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Fotos do ambiente: geração do código QR 

Uma vez que o telefone celular tenha reconhecido o código QR, ele é redirecionado para o site 
associado com a reserva. A partir desta página você pode tirar fotos do ambiente. 

Para tirar fotos, você pode ativar a câmera dianteira ou traseira, como desejar. 

Clique em "Enviar fotos" para salvá-las na plataforma. 

                               

 

Verificação do ambiente: fotografias 

As fotos tiradas com o telefone celular aparecerão no computador. Se não estiverem claras, clique 
no botão "Repetir" para fazê-las novamente. Se estiverem legíveis, clique na aba "Verificação com 
o centro". 

 

Fotos do ambiente: repetição de fotografias 

Opção para escolher 
a câmera dianteira 
ou traseira de seu 

celular. 



 

20 
 

E. Verificação do Centro 

O Centro verificará em tempo real a identidade do candidato e verificará se o espaço está de 
acordo com as especificações acima.  O candidato deve gerar um novo código QR e lê-lo com seu 
telefone celular. O WhatsApp abrirá para que você possa fazer uma chamada de vídeo com o 
Centro. 

 

Verificação ambiental: geração QR 

 

 

 

Verificação ambiental: videochamada 

 

O objetivo da chamada de vídeo é: 

▪ verificar se o espaço de teste atende aos requisitos, 
▪ dizer ao candidato onde deixar o telefone celular.  

                                                                          

Chamada de vídeo pelo WhatsApp com o centro 
 

A partir deste momento, a seção "Exame" é automaticamente habilitada.  

Exemplo de código QR 

Importante: para ler corretamente o 
código QR, certifique-se de que o telefone 

celular o capture completamente. 
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Nesta seção, um cronômetro indica o tempo restante para começar. Você precisa clicar em 
"Recarregar página" quando chegar a hora do exame. 
 

 

Exame: tempo de espera 
 

4.3 CONDUZINDO O EXAME 

Clique no botão "Ir para o exame". 

 

Ir para o exame  

Digite o nome de usuário e a senha que você digitou quando reservou o exame. Clique em 
"Acessar". 

 

 
Credenciais de acesso 
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Na tela principal você verá os testes que compõem o exame e o botão "Iniciar", que permite acessar 
o primeiro teste. 
 

 
 

Início do exame 

 
Ao final do exame, clique no botão para fechar o navegador ou Alt+F4. 
 

5. RECOMENDAÇÕES GERAIS 

 
▪ Conhecer o exame SIELE ajuda a evitar eventos imprevistos e a verificar se você está 

preparado para realizá-lo. Recomendamos que você consulte o guia para exames 
https://siele.org/web/guest/examenes e o modelo de amostra que pode ser acessado em 
https://examendemo.siele.org 
 

▪ No exame SIELE Global , o candidato pode ter um intervalo de 10 minutos entre os testes de 
Compreensão Auditiva (CA) e Expressão e Interação Escrita (EIE). Após o intervalo, uma nova 
chamada de vídeo deve ser feita para o Centro através do WhatsApp. 

 
▪ Durante o exame, o Centro monitora o cumprimento do protocolo em tempo real através da 

câmera. O candidato deve estar sempre visível. 
 

▪ A câmera está localizada no canto superior esquerdo da tela. O sistema detecta 
automaticamente possíveis comportamentos anômalos e o avisa piscando um ponto 
vermelho. 
 

▪ Os candidatos devem manter sua atenção no teclado e na tela do computador, evitando 
desviar os olhos, olhar de lado, cobrir a boca ou ler em voz alta as perguntas do exame. 

 
▪ Se o candidato tentar deixar o navegador SIELE para abrir outra aplicação, o navegador 

fechará e o exame será encerrado.   
 
 
 
 
 
 

https://siele.org/web/guest/examenes
https://examendemo.siele.org/
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                              IMPORTANTE 

       É totalmente proibido: 

                   deixar o posto de exame, 

                   usar um dispositivo móvel ou qualquer outro material de apoio, 

 

 

 

 

                   virar-se, desviar o olhar da tela do computador  
                    e fazer movimentos suspeitos. 

 

 

 

 

 

O não cumprimento destas regras é motivo para o cancelamento e a perda da taxa do exame. 

 

▪ O navegador remoto SIELE não permite que aplicativos sejam executados em segundo plano 
que facilitem a tomada de controle do equipamento externamente. Se houver aplicativos em 
execução em segundo plano, quando o candidato insere a chave do exame, o sistema impede 
a abertura do navegador SIELE e, consequentemente, a realização dos testes e do exame.  

Para resolvê-lo, o procedimento a ser desenvolvido pelo candidato é o seguinte. 

 
o Executar o "Administrador de tarefas" 

pressionando <Ctrl>+<Alt>+<Delete> teclas ao 

mesmo tempo. A seguinte tela aparece. 

 

o Clique em "Administrador de tarefas". Os 

processos que estão sendo executados no 

computador serão exibidos. 

 
o Em cada um dos processos mencionados, clique 

no botão "Finalizar tarefa 

" que aparece na parte inferior. 
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                 Equipes - processo em segundo plano                                                          Skype - processo em segundo plano 

 

▪ Se o candidato perder momentaneamente sua conexão de Internet, ele deverá reiniciar o 
navegador SIELE quando a conexão for restabelecida e continuar o exame no ponto em que 
parou. Se não for possível reconectar ou se o tempo perdido não permitir que o candidato 
complete o teste, o candidato deve entrar em contato com a SIELE para saber como proceder. 
Para isso, favor indicar o número da reserva e o incidente via e-mail candidatos@siele.org. 

 
▪ Dependendo da análise subsequente realizada pelo Centro, problemas técnicos podem 

resultar no cancelamento ou repetição do exame, por isso é aconselhável verificar 
previamente se a conexão de internet está estável. O exame pode ser repetido apenas uma vez 
por razões técnicas.   

 

6. O CERTIFICADO 

 
Uma vez terminado o exame, o Centro verifica se a sessão correu bem e se tudo está correto, envia 
o exame para ser classificado. No prazo máximo de três semanas, o certificado aparecerá na área 
pessoal "Minha página" (você receberá um e-mail com as informações de antemão). Neste ponto, 
o candidato deve desinstalar o navegador SIELE. 
 
Se o Centro ou o SIELE detectar qualquer irregularidade, um "Problema Técnico" aparecerá no 
status de pontuação, e a equipe SIELE entrará em contato com o candidato.  

 

 

                           IMPORTANTE 

       No prazo máximo de três semanas, o candidato recebe seu certificado ou relatório em seu  
              espaço pessoal.  
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1 Compre o exame Crie uma conta de              
usuário (usuário/senha)

Reserve o exame no 
SIELE

necessário

2 Instale o navegadorar
ou SIELE

Clave de examen

Disponível nas informações 
da reserva (detalhe     ).

acceso com

Verificação de Equipamento

Identificação pessoal 

Documento de identificação

Teste de câmera, audio, 
gravaçãp e velocidade

Três fotos do seu rosto (frontal)

Duas fotos do documento de 
identidade: frente e versopara fazer

Días antes

(48 horas
antes)

Día do exame 

(30 minutos 
antes)

Fotos do ambiente Três fotos do ambiente

Verificação com o centro
Fazer uma videochamada por 

WhatsApp com o centro

Exame Acceso ao exame

EQUIPOS

3 Faça o exame

Chave de exame

Conta de usuário
(usuário/senha)

Através do 
Navegador SIELE

acceso com

O exame SIELE remoto é um sistema confiável e seguro que permite obter a certificação espanhol SIELE em um local que não seja em um centro físico.

Quais são as etapas a serem testadas?

SIELE REMOTO

COMO FAZER O EXAME
2021

INFORMAÇÃO PARA
O CENTRO
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Equipamento

PC (laptop/notebook ou desktop), Processador de 32 bits (x86) ou 
64 bits (x64), mínimo dual Core a 2 giga-hertz (GHz) ou mais, 2GB 
de RAM (4GB para 64 bits), 5 GB de espaço livre em disco.t

Fones de ouvido supra auricular

Tablet ou Smartphone não são permitidos.

Sistema operacional

Windows 7,8 e 10.

Não disponível em: Mac OS X Yosemite / El Capitán.

Conexão

Conexão por cabo.  WIFI é permitido desde que garanta a 
qualidade do serviço.

Câmera

Do computador ou de uma webcam conectada a ele.

Interface de áudio

Que permite a reprodução e gravação, podendo resolver por 
placade som e fones de ouvido com microfone.

Navegador SIELE

O download e a instalação/teste do navegador SIELE são 
essenciais para realização do exame.

Teclado e mouse

SIELE REMOTO

REQUISITOS PARA REALIZAR O EXAME
2021

INFORMAÇÃO PARA
O CENTRO



DuranteAntes

Prepare o ambiente

O exame deve ser realizado em um ambiente privado e 
deve ser realizado sozinha no ambiente/sala.

A luminosidade deve ser adequada e sem reflexão para 
garantir sua correta visualização com a câmera.

Escolha uma roupa adequada para cuidar da sua imagem 
em todos os momentos.

Verifique se não existem dispositivos de comunicação 
externo, com exceção do telefone celular.

É totalmente proibido

Ao finalizar

Feche o navegador

Caso queira enviar alguma dúvida ou incidente sobre o 
exame, entre em contato com o centro pelo 
WhatsApp.

Para localizar a sua avaliação e ter seu certificado 
acesse em Minha página

Se tiver uma incidência/problema

Saia do navegador e execute-o novamente. O exame é 
salvo/gravado em tempo real e ao acessá-lo novamen-
te, estará da onde parou.

Se não puder resolver o problema, entre em contato 
direto com o centro através do WhatsApp que você 
utilizou com o centro para verificar o ambiente.

Pausa durante o Siele Global

No exame SIELE GLOBAL, um intervalo de 10 minutos 
entre os testes Compreensão Auditiva (CA) e Expressão 
e Interação Escrita (EIE). Para retomar o exame, você 
deve fazer uma nova videochamada com o centro.

Abandonar o lugar do seu exame.

Utilizar o celular, após ter iniciado o exame, exceto 
para contato pelo WhatsApp com o centro por causa 
de problemas.

Olhar em volta, olhar para outro lugar que não seja a 
tela do computador.

Fazer movimentos suspeitos.

Utilizar material de apoio.

Cubrir o rosto e as orelhas. Eles devem permanecer 
visíveis o tempo todo.

O não cumprimento dos requisitos, bem como qualquer comportamento irregular durante o exame, implica a anulação do exame.

SIELE REMOTO

PROTOCOLO PARA REALIZAR O EXAME
2021

INFORMAÇÃO PARA
O CENTRO
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