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Após a autenticação de seu usuário, clique no ícone do curso que 
aparece na tela. Repare se o nome do ambiente coincide com o 
curso em que você se inscreveu. Qualquer problema entre em 
contato, imediatamente, com o suporte (�scalsala1@cp2.g12.br).



1. Como entrar no Moodle
A realização do processo seletivo acontecerá no Moodle do Colégio Pedro II, situado no endereço:

ead.cp2.g12.br

O seu acesso ao ambiente estará disponível somente a partir das 8 horas do dia 03 de fevereiro de 
2023.

Para acessar, digite seu CPF (so-
mente números) nos campos  
“Identi�cação de Usuário” e  
“Senha”.
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2. Como entrar no ambiente do Processo Seletivo
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Após a autenticação de seu usuário, clique no ícone referente à linha de 

pesquisa a qual se candidatou. Repare se o nome do ambiente coincide 

com o curso em que você se inscreveu. Qualquer problema entre em 

contato, imediatamente, com o suporte (veja o endereço de e-mail na 

página 14).



Após clicar em “ENVIO DA CARTA DE INTENÇÕES”, você será direcionado para a seguinte 
página:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 

3. Como enviar a Carta de Intenções
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Para iniciar o processo de envio do arquivo com a sua carta de intenções, clique em “Adicionar envio” 
e siga rigorosamente os passos mostrados nas páginas seguintes.



Primeiro marque a caixa referente a “Esta tarefa é meu próprio trabalho, exceto onde 
eu reconheço o uso do trabalho de outras pessoas”.

 Em seguida, clique no ícone           para selecionar o arquivo salvo, nomeado com seu número de 
inscrição e em formato PDF, ou arrastá-lo com o cursor do mouse e soltá-lo sobre o ícone             .  
Mais detalhes na próxima página.

1

2

1
1

2

05



Clique em “Enviar um arquivo”.
 
Em seguida, clique em “Escolher arquivo” e localize no seu computador a sua carta de 
intenções, em formato PDF. Você poderá enviar somente um arquivo com até 50 Mb.
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Clique em “Enviar esse arquivo”.5

3

5

4

06



Observe que, após clicar em ”Enviar esse arquivo”, sua carta aparecerá como um ícone na 
caixa de diálogo.

Em seguida, clique em “Salvar mudanças”. 
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Observe o status do envio. Deverá estar “Enviado para avaliação”. 
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Ao terminar a Carta de Intenção é necessário converter o arquivo em PDF para enviar. Para exportar 
em PDF pelo Word, clique no “Menu Arquivo”, “Salvar como Adobe PDF”, ou então “Menu 
Arquivo”, “Salvar como”  e, após nomear o arquivo, de�na o tipo de extensão como PDF. Caso 
tenha usado o LibreO�ce Writer para fazer a prova, basta ir no “Menu Arquivo”, “Exportar 
como” e depois em “Exportar como pdf...” 

Se você fez a Carta de Intenções em uma versão anterior ao Word 2007 ou versões mais antigas do Libre-
O�ce Writer, você não conseguirá exportar o arquivo em PDF diretamente, já que esta opção de ex-
portação está presente apenas nas versões mais atuais de ambos os softwares. Entretanto, você 
pode usar um conversor online, como o que sugerimos através do link https://www.ilovepdf.-
com/pt/word_para_pdf.
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4. Como converter a Carta de Intenções em PDF

Clique em “Selecionar documentos WORD”. 



5. Como entrar no ambiente do Exame Oral

No dia e horário agendados para o seu Exame Oral, você deverá entrar no Moodle  e clicar  em                                 .
Você será direcionado ao ambiente virtual ConferênciaWeb, usado em nossas reuniões. Reforçamos a importância da 
pontualidade. O seu acesso estará disponível 05 minutos antes do horário marcado.  
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6. Requisitos para participar do Exame Oral
Um dispositivo com acesso a internet, microfone e câmera.

Todo candidato deverá comprovar a sua identidade por meio da apresentação de um documento original, com foto. Somente 
serão aceitos documentos o�ciais emitidos por autoridades governamentais, a saber: RG, CNH, passaporte ou Cateira de 
Trabalho.

O seu acesso ao ambiente é condicionado à presença de um Moderador no ambiente. Caso apareça a mensagem “Esperando 
um moderador”, aguarde. Se aparecer “Entrar na Sessão”, basta clicar no ícone.

Em seguida, selecione a opção “Microfone”. 
Durante todo o tempo do exame microfone e câmeras deverão permanecer habilitados.
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Habilitar/Desabilitar o microfone

Habilitar/Desabilitar câmera 

Sair



Após o envio do arquivo, clique na seta que aparece ao lado de seu usuário.

7. Como desconectar sua conta no Moodle
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Selecione a opção “Sair” para desconectar sua conta .



Caso tenha qualquer dúvida, entre em contato por e-mail com o suporte:

�scalsala1@cp2.g12.br

8. Contato de suporte
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