
  

  
Para  realizar  a  prova,  acesse  o  site   https://mgr.mestregr.com.br/  do  seu            

computador   com   câmera   ou   notebook   com   câmera   .   
  

Na  área  de  login  do  site,  digite  o  seu  e-mail  utilizado  na  inscrição  do  processo                 
seletivo  e,  no  campo  senha,  o  seu  número  de  CPF  (sem  pontos  e  sem  traço),  que  é                   
a   senha   padrão   automaticamente   gerada   pelo   sistema:   

  
  

Ao  logar  no  sistema  pela  primeira  vez,  será  necessário  alterar  a  senha  padrão.               
No  primeiro  campo,  digite  a  senha  atual  (o  seu  CPF,  sem  pontos  e  sem  traço).  No                  
segundo,  a  nova  senha  de  sua  preferência.  No  terceiro,  deve-se  repetir  a  senha               
escolhida   e   clicar   em   Efetuar   Login.   
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Ao  logar  no  sistema,  se  a  prova  ainda  não  estiver  liberada  para  início,  a  página                 
estará  sem  nenhuma  atividade  indicada  no  menu  “Atividades”  no  canto  superior  da              
tela:   

  
  

Nesta  hipótese,  ao  clicar  sobre  o  botão  “Atividades”,  a  página  de  Atividades              
estará   vazia:   



  
  

Assim  que  a  prova  for  liberada  (horário  de  início  indicado  no  edital),  o  botão                
“Atividades”  no  menu  indicará  o  número  1,  que  significa  uma  nova  atividade  no               
ambiente   do   candidato:   

  
  

Caso  o  aluno  não  visualize  a  prova  após  o  horário  agendado,  basta  o  aluno                
atualizar   a   página.   

  
Com  a  prova  liberada,  ao  clicar  em  Atividades,  será  aberta  a  página  onde               

constará   a   prova   a   ser   resolvida   pelo   candidato:   

  
  

Nesta   tela   estarão   visíveis:   



- a   data   e   horário   limite   que   a   prova   ficará   disponível   para   resolução;   
- o   tempo   máximo   de   resolução   da   prova,   após   clicar   em   Iniciar   a   Provar;   
- a   quantidade   de   questões   objetivas   a   serem   respondidas;   
- o   botão   ACESSAR,   através   do   qual   se   ingressa   no   ambiente   de   prova.   

  
Ao  clicar  no  botão  ACESSAR,  pode  ser  que  seja  necessário  fornecer             

permissão  ao  navegador  para  acessar  a  câmera  do  computador  ou  Notebook.  Neste              
caso,   basta   clicar   em   permitir:   

  
  

Caso  o  navegador  não  exiba  automaticamente  a  caixa  de  mensagem  com  a              
opção  “Permitir”,  clique  no  cadeado  da  barra  de  endereços  do  navegador  e,  na               
caixa   de   seleção   da   câmera,   alterne   para   a   opção   “Permitir”:   

  



  
  

  
  
  

Realizado  o  procedimento,  leia  com  atenção  todas  as  informações  para  a             
realização  da  prova  e  certifique  se  a  sua  imagem  está  aparecendo  no  campo               
superior   direito:   

  
  

Após  ler  todas  as  informações  e  certificada  a  captura  da  sua  imagem  pelo               
sistema,   clique   em   COMEÇAR   AGORA   para   iniciar   a   realização   da   prova:   
  



  
  

Após  clicar  em  COMEÇAR  AGORA,  a  prova  terá  início,  com  a  contagem  do               
tempo   de   realização.   

  
IMPORTANTE:  após  clicar  em  COMEÇAR  AGORA  e  iniciada  a  prova,  o             
candidato  NÃO  DEVERÁ  CLICAR  FORA  DA  ABA  DO  NAVEGADOR  onde  aberta             
a  prova.  Qualquer  clique  fora  da  página  da  prova  (outra  aba  do  mesmo               
navegador,  de  outro  navegador,  outro  programa  em  execução,  barra  de  tarefas             
do  windows,  alertas  do  windows  etc.)  será  computado  como  violação  pelo             
sistema,  sendo  que  a  reiteração,  conforme  as  regras  do  edital,  acarretará  o              
bloqueio  da  prova  e  a  eliminação  do  candidato.  Por  isso  recomenda-se  que              
nenhum  outro  software  ou  aplicativo  esteja  aberto  em  segundo  plano  no             
momento   de   realização   da   prova.   


