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TUTORIAL DE DOWNLOAD E INSTALAÇÃO DO BROWSER SEGURO DE NAVEGAÇÃO 

 
Para a realização das provas o candidato deverá efetuar o download e instalação do Browser seguro de navegação em 

seu computador e/ou notebook, conforme orientado neste tutorial.  

 

O link para download do browser de navegação está disponível em link próprio no site da Consulplan, 

https://consulplan.net, na página correlata à Seleção Pública de Estagiários do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no 

dia 19 de setembro de 2022.  

 

Para realizar a prova de teste, prevista no item 8.1.7 do Edital de abertura, o candidato deverá possuir instalado em 

seu computador o browser de navegação e realizar o acesso do link específico da prova de teste, que será 

disponibilizado na página da Seleção Pública, no site da Consulplan, https://consulplan.net, a partir das 16h do dia 19 

de setembro de 2022. 

 

Abaixo consta o passo-a-passo a ser realizado para download e instalação do Browser: 

 

1. Na página da Seleção Pública, no site da Consulplan, acesse o link que estará disponível para download do 

browser: 

 

 
 

2. O download será iniciado automaticamente: 

 

 
 

3. Concluído o download, abra a pasta onde o arquivo foi salvo e dê um duplo clique no instalador:  

 

 
 

4. O instalador será aberto. Siga as instruções exibidas e aceite os termos de uso, marcando a caixa de seleção “I 

agree the license terms and conditions”. Em seguida, clique na opção “Install” (instalar):  

 

https://consulplan.net/home.aspx
https://consulplan.net/home.aspx


 
 

5. Caso apareça a caixa ilustrada abaixo (“Deseja permitir que este aplicativo faça alterações no seu 

dispositivo?”), clique em “SIM” para confirmar a instalação do software e o processo de instalação se iniciará: 

 

 
 

6. Aguarde o download ser concluído: 

 

 
 

7. Quando a instalação estiver concluída, clique em “Close” (fechar). 

 

8. Após a conclusão da instalação será criado um atalho para acessar o navegador, tanto na área de trabalho 

quanto no menu iniciar: Caso o ícone do navegador não esteja na sua área de trabalho, você pode abrir o 

menu iniciar e pesquisar por “Safe Exam Browser”. Se preferir pode abrir no local do arquivo ou enviar para 

área de trabalho. 



 
 

DA PROVA DE TESTE – Item 8.1.7 do Edital de abertura 

 

Após o Download do Browser, no horário previsto, o candidato deverá acessar o link específico da Prova de Teste, que 

ficará disponível no período entre às 16h00 do dia 19 de setembro de 2022 e às 16h00 do dia 23 de setembro de 

2022.  

 

Dentro de alguns segundos será exibido ao candidato a tela inicial do navegador, na qual será exibida uma caixa de 

diálogo com o seguinte texto: “The client configuration has been saved and will be used when you start SEB the next 

time. Do you Want to quit for Now?”, devendo o candidato clicar no botão “Não” para prosseguir ao ambiente virtual.  

 

Uma vez que o Browser for iniciado, o navegador entrará em modo de tela cheia, sendo solicitado ao candidato a 

indicação de seu login (CPF) e senha, os mesmos utilizados no cadastro de inscrição do candidato. Realizado o login 

com êxito, o candidato será direcionado à página inicial do ambiente da prova teste.  

 

Para deixar o ambiente de provas, o candidato deverá clicar no símbolo         que estará posicionado no canto inferior 

direito da tela ou em “Sair” no menu “Opções”, localizado no canto superior direito da tela. Será exibida uma caixa de 

diálogo contendo a seguinte mensagem “Do you want to quit SEB?”, devendo o candidato clicar no botão “Sim” para 

sair do ambiente de provas. 

 


