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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?

1

Compre o exame

Reserve o exame no
SIELE

necessário

EQUIPOS

2

Instale o navegadorar
ou SIELE

Disponível nas informações
da reserva (detalhe ).
acceso com

Crie uma conta de
usuário (usuário/senha)

Días antes
(48 horas
antes)
para fazer

Día do exame
(30 minutos
antes)

Clave de examen

Chave de exame

3

Faça o exame

Através do
Navegador SIELE

acceso com

Conta de usuário
(usuário/senha)

Verificação de Equipamento

Teste de câmera, audio,
gravaçãp e velocidade

Identificação pessoal

Três fotos do seu rosto (frontal)

Documento de identificação

Duas fotos do documento de
identidade: frente e verso

Fotos do ambiente

Três fotos do ambiente

Verificação com o centro

Fazer uma videochamada por
WhatsApp com o centro

Exame

Acceso ao exame

SIELE REMOTO

REQUISITOS PARA REALIZAR O EXAME

INFORMAÇÃO PARA
O CENTRO

2021

Equipamento

Sistema operacional

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

Windows 10.
Não disponível em: Mac OS X Yosemite / El Capitán.

Tablet ou Smartphone não são permitidos.

Conexão

Navegador SIELE

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

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

Câmera

Interface de áudio

Do computador ou de uma webcam conectada a ele.

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

Teclado e mouse

Fones de ouvido supra auricular
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O não cumprimento dos requisitos, bem como qualquer comportamento irregular durante o exame, implica a anulação do exame.
Antes

Durante
Prepare o ambiente

Se tiver uma incidência/problema

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

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

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.

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.

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

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.

É totalmente proibido
Abandonar o lugar do seu exame.

Utilizar material de apoio.

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

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

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

Fazer movimentos suspeitos.

