
 

São Paulo, 08 de março de 2021 

 

Caro(a) residente! 

 

Juntamente com a SBRV, a empresa eduCAT aplicará a Prova para Obtenção do Título de especialista em 

Retina e Vítreo 2021 na modalidade online. 

Como previsto em Edital, encaminhamos este e-mail para que você inicie a instalação do browser de 

segurança, no qual você irá realizar seu exame / certificação. 

Para auxiliá-lo, anexamos, os manuais do residente e de instalação do browser. Leia-os com atenção! 

Ao acessar o link de instalação, baixe o browser, instale o ambiente da prova e responda o exame que 

estará disponível na sua área de provas, chamado: QUESTIONÁRIO DE INSTALAÇÃO DO BROWSER 

DA PROVA. Para facilitar a localização e por segurança, após baixado salve-o, preferencialmente, em 

sua Área de Trabalho. 

É de extrema importância realizar essa instalação a fim de que falhas de conexão, equipamento ou 

navegação sejam identificadas no browser. 

Feito isso, é necessária a sua participação no pré-teste, no qual você será monitorado por um aplicador 

humano e ele validará o funcionamento da câmera e microfone de seu computador, assim como a 

eficiência de sua internet. Para tanto, é necessário que todas as etapas da referida instalação e de 

tarefas previstas nos manuais anexos sejam observadas e concluídas. 

A EduCAT disponibilizará em seu Instagram, @educatbh, datas de pré-testes que também estão 

descritas no manual do candidato. Eles foram criados para que você tenha mais datas disponíveis para 

se familiarizar com a plataforma de provas.  

 

 

É necessário se inscrever previamente pelo endereço https://agendamento.educat.net.br 

 

Para sua tranquilidade no dia do exame, é necessário que você participe com sucesso de pelo menos um 

pré-teste, portanto acompanhe as datas disponibilizadas pela Educat, instale o browser com 

antecedência e participe o quanto antes! 

Tempo médio de duração do pré-teste: 10 minutos 

A equipe SBRV / eduCAT está à sua disposição para apoiá-lo nesse processo. 

Se precisar, fale conosco por meio destes canais: 

(31) 99991-7595 (Educat) – dúvidas para utilização da plataforma - atendimento exclusivo via whatsapp 

seg. a sex – 8h as 19h 

 

 

 



 

 

Informações sobre a Prova Virtual SBRV 2021 
 
 
Paginas com todas informacoes sobre a prova SBRV 2021: 
 
https://www.sbrv.org/prova-virtual-edital-ingresso-aspirantes-04-03-2021/ 
 
https://prova2021.sbrv.live/ 

- Edital Oficial e m PDF para leitura e download 
- Manual passo a passo para configuracao do browser par prova virtual educat 
- Manual do candidato com as informações do sistema da prova virtual 
- Sistema interativo para inscricao online do candidato 
- Sistema interativo para anexo online dos documentos do candidato 
- Sistema seguro para geracao online de cobranca para pagamento 
 
 
Links direto para baixar os arquivos com todas as informacoes sobre prova SBRV 2021: 
 
https://prova.sbrv.live/Manual_do_Candidato_Educat_2021_SBRV.pdf 
 
https://prova.sbrv.live/Manual_Browser_Educat_SBRV.pdf 

https://prova.virtual.sbrv.live/SBRV_Prova_Virtual_Edital_Ingresso_Aspirantes_04_marco_2021.pdf 

 

Suporte tecnico sobre a Prova Virtual SBRV 2021 

Suporte e Informações sobre plataforma prova virtual  EDUCAT exclusivo pelo whatsapp : (31) 9991-7595 
 
Suporte e Informacoes sobre documentacao , financeira e cadastros : (11) 99324-6969 
 
 
 
 
 
Comissão de Prova de Acesso da SBRV: 

Luiz H. S. G. Lima 
Rodrigo Jorge 
Rodrigo L. Meirelles 
Sérgio L. G. Pimentel 
 

Diretoria da SBRV 

Dr. Maurício Maia, Presidente da SBRV 2020/2022 
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