
Roteiro para Habilitação e Acesso às Provas Eletrônicas

Prova Eletrônica de Domínio Básico de Inglês Técnico

Prova Eletrônica de Domínio Básico de Algoritmos em Python

Prova Eletrônica de Capacidade de Raciocínio Lógico

Prova Eletrônica de Domínio Básico de Álgebra Linear e Cálculo

O objetivo deste Roteiro é fornecer as instruções referentes à habilitação do cadastro do(a)

candidato(a) na Plataforma Turing para realização das Provas Eletrônicas de Domínio Básico de
Inglês Técnico, Algoritmos em Python, Capacidade de Raciocínio Lógico e Álgebra Linear e
Cálculo.

Habilitação do Cadastro

Para habilitação do cadastro na Plataforma Turing, o(a) candidato(a) deverá acessar o

endereço https://turing.inf.ufg.br/ (Figura 1). Os campos de login devem ser preenchidos da
seguinte  forma:

• O campo "identificação do usuário" deve ser preenchido com o nº do CPF do candidato
(apenas os números).

• O campo “Senha” deve ser preenchido com Turing2021! (com o T maiúsculo e o ponto

de exclamação no final).

Obs: para os candidatos que já possuem cadastro na Plataforma Turing, os
procedimentos para login são os mesmos que já estão acostumados a utilizar, devendo
assim ignorar os passos ilustrados nas figuras 1, 2 e 3.

Figura 1. Tela de login na Plataforma Turing



Após acessar a Plataforma Turing com sucesso, o candidato deverá proceder com as seguintes

ações:

1. alterar a senha no primeiro acesso à Plataforma Turing, conforme Figuras 2 e 3;

Figura 2. Tela de mudança de senha no primeiro acesso

Figura 3. Tela de confirmação/continuação

2. conferir os dados pessoais: nome completo e e-mail (Figuras 4, 5 e 6);

Figura 4. Perfil



Figura 5. Modificar perfil

Figura 6. Conferir nome, sobrenome e endereço de e-mail

3. por fim, incluir foto recente (obrigatório) - Figura 7.



Figura 7. Tela para fazer upload de foto pessoal recente

Assim que tiver concluído as atualizações necessárias no perfil, o(a) candidato(a) estará apto a

realizar as provas.

É importante que a habilitação do cadastro seja feita imediatamente após o recebimento deste

e-mail. Caso tenha alguma dificuldade no acesso, entre em contato com a equipe técnica por
meio do e-mail brasilmaisia@gmail.com.

Acesso para Realização da Prova

Para a realização da prova, o(a) candidato(a) deve efetuar o login na Plataforma Turing com,

pelo menos, 15 minutos de antecedência ao início das provas.

Uma vez logado, para a realização das provas, o candidato deve acessar o curso IMLDL –

Introdução a Machine Learning e Deep Learning com Python e Pytorch dentro da Plataforma
Turing no horário especificado – vide Figuras 8 e 9.



Figura 8. Identificação da sala onde será realizada a prova

Figura 9. Acesso à sala para realização da prova

Aguarde até às 14:00 (horário de Brasília) para dar início à realização da prova, bastando para

isso pressionar os links contendo “Prova Eletrônica de Domínio Básico de Inglês Técnico” e
“Prova Eletrônica de Domínio Básico de Algoritmos em Python” para dar início as provas.

Quando for 14:00 em ponto, caso os links para as provas não estejam habilitados, atualize a
página pressionando a tecla ‘F5’ ou utilize o botão direito ‘Recarregar’.

Aguarde até às 15:00 (horário de Brasília) para dar início à realização da prova, bastando para

isso pressionar os links contendo “Prova Eletrônica de Capacidade de Raciocínio Lógico” e
“Prova Eletrônica de Domínio Básico de Álgebra Linear e Cálculo” para dar início as provas.

Quando for 15:00 em ponto, caso os links para as provas não estejam habilitados, atualize a
página pressionando a tecla ‘F5’ ou utilize o botão direito ‘Recarregar’.

Tenha uma Boa Prova!


