Realizando o exame via EXIN
*** Se você quer agendar o exame via PEOPLECERT, consulte o tutorial no final deste
documento. ***
Neste tutorial ensinaremos como agendar o exame ONLINE via EXIN ANYWHERE. Os exames
Intermediários da ITIL não são oferecidos via VUE como no nível Foundation. Entretanto, via
EXIN ANYWHERE o candidato pode realizar estes exames online em qualquer lugar, seja em
casa ou no trabalho.
Para realizar o exame online recomenda-se ter um acesso à internet estável com 1 MB Upload
(se a taxa de upload for baixa, não passará nos testes de requisitos), webcam (pode ser
aquela acoplada ao notebook) e um microfone embutido (não pode ser usado o headphone –
se usar, tem que deixá-lo sobre a mesa). Acesse o site do EXIN e veja um vídeo demonstrativo
sobre como fazer o exame:
https://www.exin.com/NL/en/support/exam-locations/exin-anywhere
Se o candidato fizer questão de realizar o exame presencial em um centro de testes autorizado
pelo EXIN, deve então contatar as empresas de treinamento autorizadas para isto no Brasil. A
TIEXAMES não aplica exames pelo fato de não ter sede física. E não temos como garantir que
outras empresas de treinamento irão vender o exame avulso. E se venderem, certamente vai
custar bem mais caro que comprar diretamente do EXIN. É mais barato comprar uma webcam
(pode custar menos de R$ 50,00) e fazer o exame em casa. E não se preocupe com problemas
técnicos, pois o EXIN permite refazer o exame caso haja queda de energia ou link de internet.
Considere que os exames online do EXIN não incluem mais na taxa o envio do certificado
impresso. Então, após a aprovação você receberá apenas o acesso ao portal do candidato para
baixar seu certificado digital em PDF. Se desejar o certificado impresso, terá que solicitar
posteriormente via portal do candidato. A taxa de envio é de USD 46.00.
Antes de enviar qualquer dúvida no fórum de discussão sobre agendamento de exame, por
favor, assista ao módulo 0 gravado e leia completamente este tutorial.
Veja a seguir os passos para comprar o exame online via EXIN ANYWHERE.

PASSO 1: acesse o site www.exin-exams.comrole a página até encontrar o botão “Book
yourexam now”.

PASSO 2: selecione o país, o exame desejado e o método EXIN Anywhere.

PASSO 3: você poderá neste passo fazer o teste de conexão e funcionamento da sua webcam.
Continuaremos no tutorial sem fazer este teste.

PASSO 4: complete seu cadastro. Para facilitar, escolha o idioma português para interface do
site. Ao finalizar o cadastro clique no botão “Continuar” no final da página.

PASSO 5: selecione o exame e o idioma desejados. Informe também o código de desconto
que a TIEXAMES tem pelo fato de ser credenciada pelo EXIN, com ele você obterá 6% de
desconto. O código que você deverá fornecer é: 8DFE.8D56.4FC5

Você também pode selecionar que quer que seu nome apareça no diretório oficial de
profissionais certificados.

PASSO 6: será solicitado o envio dos certificados ITIL Foundation e do certificado de
participação no curso da TIEXAMES. Se você realizou o exame ITIL Foundation depois de 2007,
envie este certificado. Se você realizou o exame ITIL V2 Foundation e depois o exame
Foundation Bridge, então você terá que enviar estes dois certificados.Envie os documentos em
PDF ou JPG.
Para cada certificado você deverá clicar no botão “Novo upload”.

A tela de upload é exibida no passo seguinte.

PASSO 7: após clicar o botão “Novo upload” aparecerá a tela abaixo. Selecione o arquivo
contendo o certificado e digite a data de emissão deste documento. Quando completar o
preenchimento, que clique no botão “OK” e você voltar novamente para o passo 6 para enviar
o segundo documento.
E quando você tiver completado de enviar os todos os documentos obrigatórios, clique no
botão “Enviar solicitação”. Ao clicar neste botão será feita a solicitação para que o EXIN valide
os documentos antes de continuar na inscrição.

PASSO 8: Após clicar no botão “Enviar Solicitação” a você terá que aguardar o EXIN aprovar
seus certificados antes de prosseguir para a etapa de pagamento. Normalmente o EXIN
demora 1 dia útil para aprovação. A notificação da aprovação vem via e-mail. Neste e-mail de
aprovação você receberá um nome de usuário e uma senha para acessar o portal do candidato
e continuar a inscrição.
O link do portal do candidato é https://mylogin.exin.nl/Portal/

PASSO 9: Após a aprovação dos seus documentos e efetuar o login no MyLogin você
visualizará a inscrição do exame que foi iniciada. Clique na aba “Step 2: Payment”.

PASSO 10: role a página parao final e clique em cada um dos links para confirmar o aceite dos
termos.

PASSO 11:realize o pagamento clicando no último botão disponível na página de pagamento:

PASSO 12:escolha uma das opções de pagamento a seguir. Se você não tiver cartão de crédito
internacional, poderá pagar via Paypal, que aceita cartões nacionais.

PASSO 13: após confirmar o pagamento você receberá instantaneamente um e-mail do EXIN
com o link para iniciar o exame online, com validade de 21 dias. Você pode iniciar o exame a
qualquer hora que queira, inclusive aos finais de semana. O processo de realização do exame
será guiado pelo próprio sistema do EXIN. Depois que você realizar o exame, aguarde até 7
dias para o que ocorra a liberação do seu certificado em PDF. Você receberá um aviso por email quando seu certificado ficar disponível.
Qualquerdificuldade que você tenha com o EXIN poderá contar com o suporte local:
supportBR@exin.com
Rua Cláudio Soares, 72 - Sl 719 - Ed Ahead – Pinheiros
05422-030 - São Paulo - SP – Brasil
Tel: + 55 11 3032 4111Cel: +55 11 99429 5449 / 98011 5845

REALIZANDO O EXAME VIA
PEOPLECERT
PASSO 1: acesse o link
http://www.peoplecert.org/en/Candidates/Book_an_exam/Pages/Book_your_Online_Proctor
ed_Exam.aspx e role a barra até encontrar os dois passoas abaixo. Se você já realizou algum
exame web via PEOPLECERT, você pode utilizar o login que já possui para comprar o exame
(STEP 2). Se não tiver ou não quiser utilizar o mesmo login, poderá criar um novo clicando no
link do STEP1. Continuaremos a seguir com a criação do perfil.

PASSO 2: Se você não tem um login na Peoplecert será necessário fazer um cadastro prévio
para realizar a compra do exame. O acesso ao cadastra é feito no link
http://webcandidate.peoplecert.org/ . Na tela abaixo você visualizar o botão “Create na
Account”.

PASSO 3:preencha o formulário de cadastro. Será solicitado o código de um documento com
foto (Photo ID). Se você for utilizar o RG, informe no campo Photo ID Type “NATIONAL
IDENTITY CARD” e no campo Photo ID Number o número da sua identidade.

PASSO 4:após ter finalizado seu cadastro você receberá um e-mail automático dentro de
alguns minutos com o link para confirmar seu e-mail. Após clicar no link de confirmação você
já poderá se logar no site para comprar o exame.

PASSO 5: tendo confirmado o seu e-mail, faça o login no portal do candidato web a partir do
link http://webcandidate.peoplecert.org/

PASSO 6: ao acessar o portal clique na opção “Buy an Exam”.

PASSO 7: na tela seguinte clique no botão “New Order”.

PASSO 8: Selecione o exame desejado. É importante observar o módulo e a versão do exame.
Deve ser escolhido o exame na versão 2011 e em português.

PASSO 9: na sequência você poderá pagar pelo sistema JCC, que não solicita login, ou pelo
Paypal. Se o seu cartão for válido somente no Brasil, utilize o Paypal, que aceita cartões
nacionais. Continuaremos no passo seguinte usando a opção JCC.

PASSO 10: aqui devem ser informados os dados do seu cartão internacional.

PASSO 11: uma vez confirmado o pagamento, que é imediato, você receberá um e-mail e
também a confirmação na tela com o código do voucher. Copie este código sem o (*) para
agendar o exame.

PASSO 12: para agendar o exame clique na opção “Register for an Exam” e informe na
sequência o código do voucher recebido sem o (*).

PASSO 13:
•
•

•
•

Verifique se o exame escolhido está correto, pois o código do voucher está vinculado a
um exame.
Na sequência informe o nome do local em que irá realizar o exame (casa ou trabalho)
e o endereço deste local. Este não é o endereço para envio do certificado, é apenas o
endereço de realização do exame.
Deixe a opção “Trainer” em branco.
Se você quiser que seu nome apareça no diretório de profissionais certificados em ITIL,
marque a opção “ITIL Successful Candidate Register”.

PASSO 14:escolha o dia e horário em que irá realizar o exame. Lembre-se que ao fazer este
agendamento pelo site o padrão é ter um fiscal (proctor em inglês) falando inglês. Se você
quiser um fiscal falando português, agende o exame em qualquer dia e horário e depois entre
em contato com o suporte da Peoplecert para alterar o agendamento para um horário que
tenha fiscal falando português. Esta solicitação de alteração de fiscal precisará ser feita pelo email support@peoplecert.org

PASSO 15: após o agendamento, aparecerá a tela abaixo com a confirmação.

PASSO 16: E leva até 7 horas para que o sistema envie um e-mail com as instruções para iniciar
o exame. Você deve guardar este e-mail, pois ele contém o link para baixar o software de
exame. Inclusive este e-mail conterá um link para baixar um aplicativo de verificação de
requisito, para confirmar que seu microfone e webcam estão funcionando.
No dia do exame, 10 minutos antes, você deve entrar no link para baixar o software do exame.
Após instalar este software será solicitado que você confirme seu endereço para envio de
certificado. Entretanto, não será possível alterar o endereço. Neste momento você terá que
clicar no menu superior para abrir o software de conferência GOTOMEETING. É a partir da
webconferência que você irá interagir com o fiscal. O fiscal vai lhe orientar no software e pedir
para que você confirme seu endereço de correspondência. Após você terminar o exame é
necessário também informar o fiscal que estará o tempo todo online com você.
Para receber o certificado é necessário realizar o PASSO 17.

PASSO 16: Após passar no exame, você terá que fazer o upload dos certificados Foundation e
de participação no nosso treinamento. O upload destes documentos terá que ser feito pelo
portal do candidato https://webcandidate.peoplecert.org/
Clique no menu “My Files” e envie estes dois documentos. A PEOPLECERT pode levar até 2
dias para aprovar seus documentos e então liberar seu certificado em PDF. Você receberá um
aviso por e-mail quando isto ocorrer.

