
 

 

COMUNICADO DE ORIENTAÇÕES DO SIMULADO E TESTE DE COMPATIBILIDADE VESTIBULAR MEDICINA CET 2023 

A Diretora da Faculdade de Tecnologia de Teresina - CET, no uso de suas atribuições e em conformidade com o Edital 

N.º 11/2022- Faculdade – CET, COMUNICA QUE: 

1- DO ACESSO AO AMBIENTE ONLINE DE PROVA 

1.1 Acesse o Tutorial https://cet.edu.br/instituicao/vest_medicina2023 para instalar em configurar e testar o 

Windows para ter acesso ao sistema ao simulado e a prova.  

1.2 O acesso à Internet, o aplicativo MSB SEB, câmera e microfone devem estar instalados e em pleno 

funcionamento no Windows para ter acesso ao sistema do simulado e da prova. 

1.3 NÃO É PERMITIDO MUDAR DE COMPUTADOR OU E-MAIL NO DIA DA PROVA. 

2- DO SIMULADO 

2.1 O candidato receberá as instruções e link do simulado para fazer download e instalação do software, enviado 

para o e-mail informado no ato da inscrição no dia 11 de outubro de 2022.  

2.2 A simulação da prova, será dia 13 de outubro de 2022 das 14 às 20h. O sistema do simulado é o mesmo da 

Prova no dia do Processo Seletivo. Neste dia das 14:00 às 20:00 horas, a equipe de suporte atenderá através dos 

canais de e-mail: vestibular@cet.edu.br e WhatsApp:  (86) 99920-8914, (86) 99944-7958. 

2.3 A Prova somente deverá ser executada no mesmo computador que o candidato fez o simulado.  

 

3- DA PROVA 

 

3.1 O candidato receberá as instruções da Prova e ao link para credenciamento, que será enviado para o e-mail 

fornecido no ato da inscrição no dia 16 de outubro de 2022 até às 12h. 

3.2 O candidato deverá acessar o link de acesso a prova no intervalo das 13:15 às 14:00 horas do dia 16 de outubro 

de 2022, para efetivar o credenciamento com identificação para ter acesso a prova: 

a) captura de imagem do documento oficial com foto (RG, RNE, CNH ou passaporte); 

b) captura de imagem do rosto sem uso de adereços; 

c)   Após comprovação da identificação, o candidato deve aguardar o início da prova às 14h, sem desligar o 

computador. 

3.3 É permitido ao candidato: a) portar 1(uma) caneta de tubo transparente e 1 (uma) folha de papel totalmente em 

branco, sem pauta, para uso de Rascunho. 

3.3 O sistema permite navegar entre as questões da Prova que será monitorado por fiscais através da WebCam e 

Microfone. 

3.4 A Redação será de caráter eliminatório e classificatório, deverá ser digitada, em língua portuguesa observado a 

auto contagem de palavras. 

3.5 Será permitido candidato fazer o Rascunho da Redação no Papel antes de digitar na plataforma da Prova. 

3.6 Após 3 horas. a Prova será fechada automaticamente pelo sistema, será considerado as questões respondidas. 

 

4- DO CRONOGRAMA 

 

EVENTO DATA LOCAL 

Homologação das inscrições. Um dia após 
pagamento do boleto recebe e-mail da 
efetivação da inscrição. 

02/09/2022 a 10/10/2022 e-mail do candidato 

Credenciais de acesso para o teste simulado da 
prova. Seguir o tutorial e fazer a preparação do 
ambiente da prova.  

11/10/2022  e-mail do candidato 

Realização do teste simulado online da prova. 13/10/2022 das 14h às 20h Plataforma On-line 

https://cet.edu.br/instituicao/vest_medicina2023
mailto:vestibular@cet.edu.br
https://api.whatsapp.com/send?phone=5586999208914&text=Ol%C3%A1!%20A%20Faculdade%20CET%20agradece%20seu%20contato.%20Aguarde%20um%20momento%2C%20j%C3%A1%20iremos%20atend%C3%AA-lo.
https://api.whatsapp.com/send?phone=5586999447958&text=Olá!%20A%20Faculdade%20CET%20agradece%20seu%20contato.%20Aguarde%20um%20momento,%20já%20iremos%20atendê-lo.


Dúvidas com a equipe de suporte. 

Credenciais de acesso para prova On-line 16/10/2022 
Até as 12h 

e-mail do candidato 

Credenciamento para acesso a prova 
16/10/2022 das 13:15h às 

14:00h 
Plataforma On-line 

Realização da prova online 16/10/2022 das 14h às 17h Plataforma On-line 

Gabarito da prova online objetiva  16/10/2022 - A partir das 18h e-mail do candidato 

Recurso da prova objetiva  17/10/2022 até às 14h vestibular@cet.edu.br 

Resultado do recurso da prova objetiva 20/10/2022 e-mail do candidato 

Resultado da classificação final 21/10/2022 e-mail do candidato e  
www.cet.edu.br 

Matrícula dos 100 primeiros classificados 24/10/2022 a 28/10/2022 das 
9h às 12h e 14h às 20h 

Presencial na Rua Rio Grande do Norte, 
790, Pirajá, 64003-420, Teresina – 
Piaui.  

Matrícula de segunda chamada 31/10/2022 a 07/11/2022 
Das 9h às 12h e 14h às 20h 

Rua Rio Grande do Norte, 790, Pirajá, 
64003-420, Teresina – Piauí 

Previsão de início das aulas para o primeiro 
semestre 2023  31/01/2023  

Rua Rio Grande do Norte, 790, Pirajá, 
64003-420, Teresina – Piauí 

  
 

Prof. Tânia Maria Sampaio de Araujo Ferreira 

Diretora da Faculdade CET 


