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Há um total de cinco passos em sua avaliação na plataforma Kira. É necessário completar cada 
passo para poder seguir em frente.

Passo 1. Vídeo de boas-vindas - Você será convidado(a) a assistir a um breve vídeo de boas-vindas 
da escola. Você deve assisti-lo para passar para o próximo passo.

Passo 2. Cadastro - Você deverá se cadastrar com seu Nome e Sobrenome e seu endereço de 
e-mail já estará registrado na plataforma. Se você quiser, também poderá adicionar uma foto. 

Passo 3. Configuração do dispositivo - Após finalizar o seu cadastro, você passará por uma série 
de etapas para configurar seu dispositivo para garantir que seu computador, microfone e câmera 
estejam funcionando corretamente. 

Passo 4. Prática - Você poderá realizar quantas sessões práticas quiser antes da data e horário 
da Avaliação oficial. Esta é uma ótima maneira de você se sentir à vontade com a plataforma 
Kira, mas perceba que as questões práticas são diferentes das questões da Avaliação oficial. Essa 
sessão prática conterá três perguntas, e você terá um tempo de preparação e um tempo de 
resposta. Você não poderá pular seu tempo de preparação, mas se você estiver satisfeito(a) com 
a sua resposta e ainda houver tempo de resposta, você poderá encerrar a questão pressionando a 
“barra de espaço”. Pratique quantas vezes quiser. Seu ensaio prático não é registrado e não pode 
ser visto pela escola. 

Passo 5. Avaliação – Esse item refere-se à sua Avaliação Oficial. Para as perguntas em 
vídeo, você terá um tempo para preparar uma resposta depois de receber uma pergunta. A 
câmera estará ligada para você ver como você está aparecendo, mas a gravação só começará 
após o tempo de preparação. A Avaliação Oficial terá quatro perguntas no total. Haverá 
uma contagem regressiva de três segundos ao final do tempo para alertá-lo(a) de que a 
gravação está prestes a começar. Assim como no ensaio prático, você não pode pular 
seu tempo de preparação, mas se você estiver satisfeito(a) com a sua resposta, você 
poderá encerar seu tempo de resposta mais cedo pressionando a “barra de espaço”.  

Você poderá terminar as etapas 1-4 antes do período determinado para a sua Avaliação Oficial, 
porém, você não deverá iniciar a etapa 5 até o dia 19 de agosto entre 10h00 e 14h00, ou seja, 
NÃO clique no botão Avaliação/Assessment antes desse período. Se você pressionar este botão 
antes dessa data e horário poderá enfrentar problemas técnicos quando começar sua avaliação.  
Recomendamos que você complete as etapas 1-4 antes do período da Avaliação Oficial para que 
você possa se sentir à vontade com a plataforma Kira. 

Se você enfrentar algum problema técnico, entre em contato com support@kiratalent.com.

Em caso de dúvidas entre em contato com a FGV pelo e-mail processoseletivo@fgv.br.  
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