EDITAL N.º 01/2018
TESTE DE SUFICIÊNCIA EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS
O Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas, através do Centro de Línguas do Instituto
Federal (CELIF) torna público o presente Edital de abertura das inscrições para o Teste de
Suficiência em Língua Estrangeira Moderna (Espanhol, Inglês, Francês e Alemão).
1. DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 O presente edital visa à inscrição para o Teste de Suficiência em Leitura e Compreensão
de Textos em Língua Estrangeira Moderna (Espanhol, Inglês, Francês ou Alemão).
1.2 Este Teste de Suficiência tem como público-alvo candidatos e / ou alunos regulares de
programas de pós-graduação strictu sensu.
2. CRONOGRAMA
DATA

EVENTO
Publicação do Edital do Teste de Suficiência.
Período de inscrições (protocolo da
De 13 a 31 de agosto de 2018.
Secretaria do IFPR Campus Palmas).
Localizada na PRT-280 Trevo da Codapar.
Divulgação do edital de homologação das
Dia 04 de setembro de 2018.
inscrições no site do IFPR Campus Palmas.
(www.palmas.ifpr.edu.br)
Dia 28 de setembro de 2018 das 20h às 23h, Aplicação das provas (Comparecer 15
no IFPR – Campus Palmas, Bloco F, Sala minutos antes do início da prova).
F26.
Disponibilização do resultado do Teste no
Dia 16 de outubro de 2018.
site do IFPR Campus Palmas.

3. INSCRIÇÃO
3.1 As inscrições para o teste de suficiência serão realizadas no período de 13 à 31 de agosto
de 2018 pelo candidato ou seu procurador por meio de formulário (ANEXO 1) preenchido e
entregue no protocolo da secretaria do IFPR Campus Palmas, com cópia simples do RG
mediante a comprovação do original
3.2. O candidato receberá um protocolo no ato da inscrição o qual deverá ser apresentado no
dia do teste juntamente com um documento de identificação com foto.
3.3 No ato de inscrição o candidato deverá optar por um dos quatro idiomas ofertados neste
edital.
3.4 Candidatos que necessitem de condições especiais para a realização da prova, deverão
indicá-las no formulário de inscrição.

4. DATA E LOCAL DO TESTE
4.1 O teste será realizado no dia 28 de setembro de 2018, com início às 20h e término às
23h, no Bloco F - sala F26.
5. ORIENTAÇÕES
5.1 O candidato deverá ficar atento ao ensalamento e chegar no mínimo 15 minutos antes do
horário previsto para o início, portando documento de identidade com foto e protocolo de
inscrição. Após o início do teste não será permitido o ingresso ao local.
5.2 O teste terá duração máxima de 3 (três) horas e apresentará questões discursivas e
objetivas de interpretação e tradução de textos na língua estrangeira escolhida pelo candidato.
5.3 Será permitida a consulta à dicionário impresso durante o teste. O candidato deverá
utilizar o seu próprio exemplar.
5.4 As respostas às questões discursivas deverão ser redigidas em língua portuguesa.
5.5 Será permitido a utilização de caneta esferográfica azul ou preta.
5.6 As orientações e instruções das provas serão dadas em língua portuguesa.
5.7 Não será permitida a comunicação entre candidatos, bem como o uso de quaisquer
aparelhos eletrônicos durante o período de aplicação do teste
5.8 Para o resultado final não haverá possibilidade de recursos ou vista de provas.
6. APROVAÇÃO E RESULTADO
6.1. O teste de suficiência terá valor de 10,0 (dez) pontos. Será considerado suficiente o
candidato que atingir no mínimo 7,0 (sete) pontos.
6.2 O resultado será disponibilizado na página oficial do IFPR Campus Palmas
(www.palmas.ifpr.edu.br) a partir do dia 16/10/2018.
7. CERTIFICADOS
7.1 Serão emitidos certificados somente para os candidatos que atingirem nota mínima de 7,0
(sete) pontos na prova.
7.2 Os certificados serão enviados no e-mail de cada candidato.
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
8.1 O candidato é o único responsável pelos dados informados no ato da inscrição bem como
na interpretação e resolução das questões da prova.
8.2 Qualquer dúvida gerada por escrita ilegível nas respostas do teste pode culminar na
anulação da questão.
8.3 O candidato portador de necessidades especiais devidamente informado no formulário de
inscrição, receberá atendimento conforme disposto nas leis vigentes.
8.4 Quaisquer alterações referentes a este edital serão disponibilizadas na página do IFPR
Campus Palmas (www.palmas.ifpr.edu.br), sendo total responsabilidade do candidato o
acompanhamento/visualização desta.

Palmas, 08 de agosto de 2018.

_____________________________________________
Profª. Suzete Verginia de Souza Reiter-SIAPE 2107393
suzete.reiter@ifpr.edu.br
Coordenação – CELIF Campus Palmas

O original encontra-se assinado na secretaria.

ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO
Edital nº 01/2018 – CELIF IFPR CAMPUS PALMAS
FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome:___________________________________________________________
RG:_____________________________________________________________
Endereço Residencial: (Rua/Av./nº./Bairro/CEP/ Cidade/UF):
________________________________________________________________

Telefone:______________________________________________________
E-mail ( Escrever em Caixa Alta):__________________________________
Necessita de condições especiais para a realização da prova?
( ) Sim
( ) Não
Indique: ___________________________________________________________
Opção da Língua Estrangeira(apenas uma opção)
Espanhol (
) Inglês (
) Francês ( ) Alemão ( )
É aluno de:
( ) Mestrado
( ) Doutorado
( ) Outro __________________
Instituição:_________________________________________________________
Programa: _______________________________________________________
Palmas, ______ de ________________ de 2018.

____________________________
Ass. Requerente/Procurador

PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO
NOME:
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA:
VISTO E CARIMBO DA SECRETARIA:

