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Tutorial para comprar e realizar o exame PSM I no website
da Scrum.org
Este tutorial explica passo a passo como comprar e iniciar o exame PSM I no site
www.scrum.org. A compra e realização do exame são feitas diretamente neste site.
É Importante esclarecer que a TIEXAMES não tem vínculo com a Scrum.org.
Problemas técnicos no site da Scrum.org devem ser reportados para a sua área de
contato.
Siga os passos abaixo para comprar o exame.

1º Passo
Acesse o website: http://www.scrum.org . Se você ainda não possuir uma conta de
acesso, primeiro você terá que cria-la para prosseguir. Para criar uma conta clique no
botão “REGISTER” na parte superior da página.

2º Passo
Na página seguinte você deverá preencher os campos necessários para o seu
cadastro. Preste atenção ao informar o seu nome, pois o nome deve ser formatado da
forma que você quer que apareça no seu certificado, caso você seja aprovado neste
exame. Ao finalizar o preenchimento, clique no botão “SUBMIT” no final da página.

3º Passo
A partir deste momento você já deve ter recebido um e-mail da Scrum.org para
confirmação do endereço de e-mail. É necessário que você clique sobre o link de
confirmação contido nesta mensagem de confirmação. Após clicar sobre este link, a
página abaixo será exibida e você deverá confirmar sua senha cadastrada no passo
anterior.

4º Passo
Após estar logado no site, acesse o link abaixo ara comprar o exame de avaliação
PSM I:
https://www.scrum.org/professional-scrum-certifications/professional-scrum-master-iassessment . A seguinte página será exibida. Role até o final. Clique sobre o botão
“GET PASSWORD”

4º Passo
Automaticamente será adicionada a taxa do exame PSM I no seu carrinho de
compras. Para continuar, clique no botão verde “Check-Out” conforme demonstrado
abaixo.

5º Passo
Em seguida você deve preencher corretamente o formulário de compra e mais ao final
você deverá fornecer um cartão de crédito para debitar a taxa do exame. O
pagamento somente pode ser feito com cartão de crédito internacional, caso você não
tenha um, pegue emprestado de algum colega, de alguém que você conheça. Não há
problema nisso, a inscrição estar no nome de uma pessoa e o pagamento ser feito por
outra.

6º Passo
Pronto! Uma vez realizado o pagamento você já comprou o exame e automaticamente
o site da scrum.org enviará um e-mail confirmando o seu pagamento. E em até 1 hora
você receberá um outro e -mail contendo a sua senha de acesso para iniciar o exame.
Normalmente quando a inscrição é feita durante a semana, no mesmo dia você já
acaba recebendo sua senha de acesso poucas horas depois de ter confirmado o
pagamento.

7º Passo
Após a validação da sua compra, o site Scrum.org enviará um e-mail parecido com
este abaixo contendo sua senha de acesso para o exame.
O exame pode ser realizado a qualquer momento que você desejar, não tem nenhuma
restrição quanto a isto.
Não existe um prazo limite estabelecido para prestar o exame, ou seja, o voucher vale
por tempo indeterminado.
Uma vez iniciado o exame, não será possível reinicia-lo. Portanto, somente inicie o
exame quando você estiver pronto para realiza-lo. Recomendamos utilizar um
navegador que não trave durante o processo, com o Mozilla Firefox.

