
Membro do conselho deliberativo

CERTIFICADORA ACREDITADA PELA SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA

O INSTITUTO TOTUM É A PRIMEIRA

E para não ter dúvidas na hora de realizar seu exame, seguem abaixo algumas orientações adicionais e mais detalhadas

sobre esse processo:

SOCIAL (SPREV), CONFORME PUBLICAÇÃO OFICIAL DA PORTARIA

SPREV Nº 14.770, DE 17/12/2021.

Para detalhes completos da Certificação, 

acesse o link do Edital em:

Para detalhes a respeito das exigências de certificação 

profissional para membros do RPPS, acesse a Portaria 

Nº 9.907 no link: 

https://institutototum.com.br/images/totum/arquivos/DC.

OPC.SPREV.00.05.pdf

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-9.907-de-

14-de-abril-de-2020-254000370

Dirigente do órgão ou 

entidade gestora do RPPS

Responsável pela gestão de recursos e 

membro do comitê de investimentos do RPPS
Membro do conselho fiscal

MUITO BEM! EM SEGUIDA, VOCÊ PRECISA DECIDIR QUAL MODALIDADE DE

CERTIFICAÇÃO SE ENCAIXA MELHOR EM SEU CASO:
Para entender o percentual de acerto exigido em cada prova, confira as regras do Edital

PARA REALIZAR A SUA PROVA DE CERTIFICAÇÃO, O PRIMEIRO PASSO É

IDENTIFICAR PARA QUAL FUNÇÃO VOCÊ DESEJA SE CERTIFICAR:

www.institutototum.com.br Contato: Whatsapp 11 98961-4506

GUIA DE PROVAS PARA RPPS

Nessa modalidade, 

você fará apenas uma 

prova de Certificação e 

o seu resultado 

dependerá 

exclusivamente do seu 

desempenho.

EXAME POR PROVA

Nessa modalidade, você 

fará uma prova de 

Certificação e também 

poderá apresentar 

documentos adicionais 

para ganhar uma 

bonificação em sua 

avaliação. Ou seja, sua 

nota da prova é 

complementada pela 

pontuação relativa à 

documentação enviada e 

auditada por nossa 

equipe 

EXAME POR PROVA
E TÍTULOS 

https://institutototum.com.br/images/totum/arquivos/DC.OPC.SPREV.00.05.pdf
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-9.907-de-14-de-abril-de-2020-254000370
https://www.instagram.com/institutototum/
https://web.facebook.com/totuminstituto?_rdc=1&_rdr
http://www.institutototum.com.br/


GUIA DE PROVAS PARA RPPS

TENDO DEFINIDO TODOS OS PONTOS ACIMA, AGORA CHEGOU A HORA DE REALIZAR SUA

INSCRIÇÃO VIA SISTEMA DO INSTITUTO TOTUM. PARA ISSO, SIGA OS PASSOS ABAIXO:

VOCÊ JÁ SABE SUA FUNÇÃO NO RPPS E DECIDIU PELA MODALIDADE

QUE SE ENCAIXA MELHOR EM SUA SITUAÇÃO. AGORA A ÚLTIMA  

ESCOLHA SE REFERE AO NÍVEL DE CERTIFICAÇÃO QUE VOCÊ DESEJA: 

Entre no site de certificação 

Totum
1

Realize o acesso ao site de certificação da Totum:

https://rpps.certificaonline.institutototum.com.br/

Efetue o pagamento da 

certificação
4

Ao final do fluxo, você será direcionado para o

Menu de pagamento.

Efetue o pagamento da Certificação pela opção

desejada (boleto ou cartão de crédito ou ainda

usando um voucher).

ENTÃO VAMOS LÁ...

www.institutototum.com.br

Clique na opção “Faça sua 

inscrição”
2

Finalizando o cadastro inicial, preencha os seus

dados pessoais de forma correta clicando na opção

“Atualização Cadastral” do menu lateral esquerdo.

Atenção: preencha de forma correta e completa,

pois eles serão usados em caso de necessidade de

contato por nossa equipe auditora.

Escolha o tipo de certificação 

que deseja realizar
3

Ao concluir, entre no menu “Realizar Prova” e

clique em “Quero Me Inscrever”.

É nesse momento que o sistema apresentará as

opções de tipo de prova, modalidade e nível que

explicamos acima. Basta então você escolher a

opção que se encaixa em sua necessidade.

Faça a sua prova5

Após efetivação do pagamento, a prova estará

disponível na opção ”Realizar Prova”.

Clique então nessa opção para iniciar sua prova,

seguindo todas as regras de segurança descritas no

Edital.

E LEMBRE-SE: SE VOCÊ OPTOU POR UMA

CERTIFICAÇÃO COM ENVIO DE DOCUMENTOS

ADICIONAIS, NÃO SE ESQUEÇA DE NOS ENVIAR

TODA ESSA DOCUMENTAÇÃO PELO MENU

“DOCUMENTOS COMPLEMENTARES”.

A prova deve ser realizada em ambiente apropriado, sempre com conexão de internet e será monitorada de forma permanente.

O dia e horário podem ser escolhidos por você, lembrando que somente no horário comercial haverá suporte do Instituto Totum.

O Instituto Totum deseja uma ótima prova e muito sucesso em sua carreira nos RPPS.

Equipe técnica altamente qualificada Mais de 300.000 certificações concedidas 

em diversos segmentos de mercado

Atuação em todo o território nacional

Exames 100% informatizados e com 

alto grau de segurança

Acreditação aprovada pela SPREV 

conforme publicação oficial

Contato: Whatsapp 11 98961-4506

https://www.instagram.com/institutototum/
https://web.facebook.com/totuminstituto?_rdc=1&_rdr
http://www.institutototum.com.br/

