EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUAS
ESTRANGEIRAS INGLÊS
EM CARÁTER INTERNO
Edital de Proficiência nº 02/2019
1. DO OBJETO
O presente edital tem como objeto a aplicação do exame de proficiência em língua inglesa para alunos
regulares do campus III- Guarabira e para funcionários da instituição UEPB que estejam em exercício,
lotados em quaisquer campi da instituição.
2. DO PÚBLICO ALVO

2.1

Candidatos a programas de Mestrado e Doutorado em universidades brasileiras que
precisam comprovar proficiência em leitura e compreensão de textos acadêmicos
inglês.

3. DA INSCRIÇÃO
3.1

As inscrições para o Exame de Proficiência serão realizadas através do email

uepbproficiencia20192@gmail.com no período de 18 a 20 de novembro de 2019, até às 23: 59 do

dia 20/11/2019. No campo "Assunto" deve-se preencher com "Proficiência em Língua Inglesa" e no
campo "Comentário" escrever "Eu, [nome completo], solicito a participação no exame de proficiência em
língua inglesa a ser realizado no dia 28 de novembro 2019”.
3.2 Deverão ser anexados a este email 2 documentos: 1 (um) de comprovação de vínculo com
a instituição UEPB e 1 (um) documento de comprovação de identidade tais como: Carteiras
funcionais expedidas por órgãos públicos que, por Lei Federal, valham como identidade; Carteira de
Trabalho e Previdência Social; Carteira Nacional de Habilitação (CNH), inclusive CNH digital;
Carteira de Reservista.
Sobre documentos que comprovem o vínculo com a Instituição:
Discentes regulares: documento ou declaração oficial de matrícula do semestre vigente, expedida
por órgão do Campus III.

Funcionários: Declaração, contracheque ou qualquer documento oficial, expedido pela UEPB por
um departamento ou declaração comprovada impressa do site oficial ou meios digitais da UEPB.
3.2

Só fará a prova o candidato devidamente inscrito, com o nome publicado no site da UEPB, na lista
de homologados.

3.3

Este exame de caráter interno, não cobrará taxa de inscrição.

3.3 Caso o nome do candidato inscrito não esteja na lista de confirmação de homologação, o
mesmo deverá entrar em contato pelo e-mail: uepbproficiencia20192@gmail.com
4. DA DATA, LOCAL , DOCUMENTOS E REALIZAÇÃO DA PROVA
4.1 A prova será realizada no dia 28 de novembro de 2019, quinta-feira, às 10h da manhã e terá duração 2h
(duas horas).
4.2 O local de prova será o Campus III da UEPB , localizado na cidade de Guarabira/ PB
4.3 O Exame de Proficiência em Língua Inglesa constará de 10 (dez) questões objetivas de compreensão
de texto no idioma de língua inglesa.
4.4 A nota mínima para obtenção do certificado de proficiência será 7 (sete)
4.5 Sob risco de o candidato ser eliminado do exame, durante a prova NÃO será permitido(a):
4.5.1 A comunicação entre candidatos;
4.5.2 O uso de dicionários de qualquer tipo;
4.5.3 O uso de celulares ou quaisquer aparelhos eletrônicos de comunicação, os quais
deverão ficar desligados até a saída definitiva da sala.
4.6 O candidato deverá portar caneta esferográfica azul ou preta.
4.7

Não é permitido, ao candidato, retirar-se da sala de provas, em momento algum,
portando o caderno de provas e/ou o rascunho.

4.8

O candidato deverá apresentar no dia da prova documento oficial que comprove sua
identidade. Serão aceitos:
Carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valham como
identidade;
Carteira de Trabalho e Previdência Social;
Carteira Nacional de Habilitação (CNH), inclusive CNH digital;
Carteira de Reservista

4.9 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas,
documento de identificação original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar
documento expedido há, no máximo, 90 (noventa) dias, que ateste o registro da ocorrência em
órgão policial.
4.9.1. NÃO será aceita CARTEIRA DE ESTUDANTE ou cópia de documento de identidade,
ainda que autenticada, nem protocolo de documento.
4.3. O candidato que não apresentar documento descrito neste edital NÃO PODERÁ FAZER
A PROVA.
4.4. O candidato que chegar ao local da prova após o fechamento do portão de acesso às
salas de provas NÃO PODERÁ FAZER A PROVA.

5

DA CORREÇÃO E DO RESULTADO

5.1 O resultado do Exame será disponibilizado no site da UEPB partir do dia 06 de dezembro
de 2019. A lista conterá apenas os nomes dos candidatos que obtiverem nota igual ou maior
a 7 (sete) de um total de 10 pontos.
5.2 NÃO serão antecipados resultados em hipótese alguma.
5.3 O candidato que desejar interpor recurso contra o Resultado divulgado poderá fazê-lo no
período constante no cronograma deste Edital.
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DA DECLARAÇÃO DE NOTAS

6.1 A UEPB emitirá declaração, automaticamente, para os candidatos que obtiverem
aproveitamento igual ou superior a 70% (setenta por cento) do total de pontos.
6.2 Será emitida DECLARAÇÃO para os candidatos que obtiverem nota inferior a 70% (setenta

por cento) do total de pontos, somente, quando solicitado, por meio do e-mail
uepbproficiencia20192@gmail.com

6.3 A declaração será entregue PRESENCIALMENTE na secretaria do departamento de
Letras do Campus III em Guarabira a partir da data publicada neste edital.
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DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS

7.1 O candidato é o único responsável pelos dados informados no ato da inscrição.
7.2 O candidato tem o dever de conhecer e seguir as exigências deste Edital e as instruções
constantes na capa do caderno de questões do Exame.
7.3 O candidato que precisar de atendimento diferenciado para prestar o exame deverá
informar, no email de inscrição.
7.4 Qualquer alteração neste edital será comunicada ao candidato, via e-mail
7.5 Os casos não previstos neste edital serão dirimidos pela coordenação do certame. As
solicitações deverão ser feitas por meio do e-mail uepbproficiencia20192@gmail.com
8

DO CRONOGRAMA

EVENTO
Inscrições através do email

DATA / PERÍODO
18/11 a 20/11/2019

uepbproficiencia20192@gmail.com

Divulgação da lista de homologados no site da UEPB
Aplicação das provas (UEPB – campus Guarabira)
Disponibilização do resultado do Exame no site oficial da
UEPB.
Período de Recurso Contra o Resultado Divulgado
Divulgação do resultado final
Entrega das Declarações presencialmente no Departamento
de Letras campus III em Guarabira.

25/11/2019
Dia 28/11/2019 – 10 h
Dia 03/12/2019, a partir das
14h
05/12/2019
06/12/2019
A partir do dia 16/12/2019

Guarabira, 14 de novembro de 2019
COORDENAÇÃO DO EXAME DE PROFICIÊNCIA

