Boletim de Serviço Eletrônico em 26/09/2019

EDITAL N°59, DE 26 DE SETEMBRO DE 2019
TESTE DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS
O Ins tuto Federal do Paraná Campus Palmas, através do Centro de Línguas do Ins tuto
Federal (CELIF) torna público o presente Edital para de Teste de Proﬁciência em Línguas Estrangeiras
(Espanhol, Inglês, Francês e/ou Alemão) des nado a comunidade interna e externa conforme
especiﬁcações a seguir:

1. DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 O presente edital visa a inscrição para o Teste de Proﬁciência em Línguas Estrangeiras
(Espanhol, Inglês, Francês e/ou Alemão).
1.2 Este Teste tem como público-alvo a comunidade interna e externa do IFPR, sobretudo
candidatos e/ou alunos regulares de programas de pós-graduação strictu sensu.

2. CRONOGRAMA
DATA

EVENTO

1º a 16 de outubro de
2019.

Período de inscrições
*Preencher Formulário Anexo 1 e enviar ao email do CELIF Campus Palmas
celif.ifpr.campuspalmas@gmail.com

17 de outubro de
2019

Divulgação do edital de homologação das inscrições no site do IFPR Campus Palmas.
h ps://palmas.ifpr.edu.br/

18 a 21 de outubro de
2019

Período de recursos de inscrições (via e-mail CELIF)

22 de outubro de
2019

Divulgação de inscrições homologadas

25 de outubro de
2019

Aplicação dos testes de Proﬁciência - Auditório da Biblioteca
IFPR Campus Palmas
19h45 às 21h15 - Espanhol/ Alemão/ Francês
21h30 às 23h - Inglês
(Comparecer 15 minutos antes do início).

18 de novembro de
2019

Divulgação do resultados no site do IFPR Campus Palmas.

3. INSCRIÇÕES
3.1 As inscrições serão realizadas no período de 1º a 16 de outubro de 2019, por meio de
Formulário de Inscrição (Anexo 1 deste edital) devidamente preenchido e assinado, enviado como anexo
ao e-mail do CELIF Campus Palmas - celif.ifpr.campuspalmas@gmail.com - com o assunto “Inscrição Teste
de Proﬁciência 2019”.
3.2. O candidato poderá se inscrever para proﬁciência em até duas línguas, desde que os
horários de aplicação dos testes não coincidam (Observar horários no Item 4 deste Edital).
3.4 Candidatos que necessitem de qualquer assistência especíﬁca ou condições especiais
para a realização do teste deverão indicá-las no Formulário de Inscrição e caberá a Comissão
organizadora a deliberação sobre a solicitação, nos casos não especiﬁcados em lei.

4. DATA E LOCAL DE APLICAÇÃO DOS TESTES
4.1 Os testes serão realizado no dia 25 de outubro de 2019, no Auditório da Biblioteca do
IFPR Campus Palmas, nos seguinte horários:
19h45 às 21h15 - Espanhol/ Alemão/ Francês
21h30 às 23h - Inglês
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 oﬁcial de iden ﬁcação com foto. Após o início do
teste não será permi do o ingresso ao local.
5.2 O teste terá duração máxima de 1h30min e será cons tuído por questões discursivas e
obje vas de compreensão e interpretação de gêneros textuais diversos e/ou tradução de excertos na
língua estrangeira escolhida pelo candidato.
5.3 Durante o teste será permi do somente o uso de dicionário impresso, sendo de
responsabilidade do candidato. Não será permi do emprés mo de qualquer material entre os candidatos
bem como o uso de qualquer disposi vo eletrônico.
5.4 O teste deverá ser realizado com caneta esferográﬁca azul ou preta.
5.5 A ausência do candidato, por qualquer mo vo, implicará sua imediata desclassiﬁcação
do exame de proﬁciência.
5.6 Não haverá possibilidade de recursos ou vista de provas do resultado ﬁnal.
5.7 Ao se inscrever o candidato declara estar ciente e aceitar o constante do presente
edital. É de inteira responsabilidade do candidato a interpretação deste edital, bem como o
acompanhamento da publicação de todos os atos, instruções e comunicados ao longo do período de
realização, não podendo alegar desconhecimento ou discordância.
6. APROVAÇÃO E RESULTADOS
6.1. Serão considerados proﬁcientes os candidatos com resultado superior a 7,0 (sete)
pontos numa escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). Constarão da listagem todos os candidatos e as siglas
u lizadas serão P (proﬁciente = aprovado) ou NP (não proﬁciente = não aprovado).

6.2 Os resultados serão disponibilizados na página oﬁcial do IFPR Campus Palmas
(www.palmas.ifpr.edu.br) a par r do dia 18 de novembro de 2019.
6.3 Não será divulgado nenhum resultado por telefone e/ou e-mail, nem serão emi das
declarações no dia do teste.

7. CERTIFICAÇÃO
7.1 Serão emi das cer ﬁcações somente para os candidatos considerados proﬁcientes, ou
seja, aqueles que a ngirem nota mínima de 7,0 (sete) pontos.
inscrição.

7.2 As cer ﬁcações serão enviados no e-mail de cada candidato, informado na ﬁcha de

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.
8.5 Em caso de dúvidas em relação ao presente Edital, consultar o CELIF Campus Palmas
pelo e-mail: celif.ifpr.campuspalmas@gmail.com
Palmas.

8.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão organizadora do CELIF Campus
Curi ba, 26 de setembro de 2019.

Assinado:
Documento assinado eletronicamente por ROBERTO CARLOS BIANCHI, DIRETOR(a), em 26/09/2019,
às 14:08, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h ps://sei.ifpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0448055 e
o código CRC 4EFD6E61.

