
 

 

 

PROCESSO SELETIVO ONLINE: DEFENSORIA PÚBLICA 
GERAL DO ESTADO DO CEARÁ 
 
 
INSTRUÇÕES PARA ACESSO A PLATAFORMA VIRTUAL 
 
GRUPO A (Candidatos concorrentes das cidades de atuação 
Fortaleza e Região Metropolitana) 
 
GRUPO B (Candidatos concorrentes das cidades de atuação 
interior do estado) 

 
 

 

Prezado candidato, 
 
 
A prova do Processo Seletivo da Defensoria Pública será realizada no dia 11/06/2021 
(SEXTA - FEIRA), por meio de uma PLATAFORMA VIRTUAL (ONLINE). 
 
O Grupo A fará a prova no horário de 9h às 12h 
O Grupo B fará a prova no horário de 14h às 17h 
 
Indicamos que você realize o acesso antes da prova, para certificar-se de que seu 
cadastro foi efetuado corretamente. O ACESSO ESTÁ LIBERADO. 
 

NÃO DEIXE PARA TESTAR LOGIN E SENHA SOMENTE 
MINUTOS ANTES DA PROVA 
 
Para acessar a plataforma de seleção, siga os passos descritos abaixo: 
 

1. Acesse: http://ead.iel-ce.org.br/ 
 

2. Realize o login com seu CPF completo, sem ponto e sem traço; 
 

3. Caso não consiga o acesso, entrar em contato com o IEL EXCLUSIVAMENTE 
através do e-mail: selecao.iel@sfiec.org.br; 

 
 

4. Utilize a senha padrão inicial abcd1234; 
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5. A prova só será liberada no dia e hora informados. Você vai visualizar a imagem da 
prova na tela inicial. Para acessar basta clicar na imagem da prova. Caso não 
visualize, acesse “Meus cursos” e clique no nome breve PS_DPGE. 
 

6. No horário indicado, acesse a prova e responda. Ao final, clique em “ENVIAR 
TUDO E TERMINAR”. 
 

7. A prova será fechada no horário indicado, mesmo que você não clique em 
“ENVIAR TUDO E TERMINAR”. 
 

8. Para evitarmos problema técnicos durante a realização da prova, aconselhamos 
que seja feito a limpeza no histórico de navegação do seu computador; 
 

 
9. No dia da prova teremos uma equipe de plantão para auxiliar todos os candidatos 

que sentirem dificuldades em realizar a prova. Basta enviar um e-mail para: 
selecao.iel@sfiec.org.br 
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