UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA

EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA | ISC
CONDIÇÕES GERAIS – ACBEU

Estarão abertas, no período de 16/10 a 30/10/17, na ACBEU Vitória, as inscrições para o Exame
de proficiência em língua inglesa par os candidatos ao mestrado e doutorado do Instituto de Saúde
Coletiva da UFBA, que será aplicado no dia 31 de outubro de 2017, das 08:00 às 12:00h,
na ACBEU Vitória.
1. Qual o período e local de inscrições: 16/10/17 a 30/10/17, na ACBEU Vitória.
2. Qual o valor e forma de pagamento da inscrição? Valor R$160,00. Pagamento em dinheiro,
cheque ou cartão de débito Master, Elo ou Visa. Para os candidatos que residem fora da região
metropolitana,
pedimos
que
nos
enviem
um
e-mail
para
o
setor
financeiro (financeiro@acbeubahia.org.br) com nome completo, CPF e endereço solicitando a
emissão e envio de boleto bancário. No dia da prova, os candidatos deverão apresentar o
comprovante de pagamento. O responsável pelo local onde o exame ocorrerá é o Coordenador
Acadêmico
da
Unidade
ACBEU
Vitória,
Roberto
Herrera:
3444-4410
ou herrera@acbeubahia.org.br.
3. A inscrição pode ser feita por qualquer pessoa? Sim. É preciso apresentar algum documento?
Para a inscrição, não. Precisa de alguma procuração ou autorização para realizar a inscrição? Não.
4. Qual a duração da prova: 08:00 às 12:00h. Solicitamos que o candidato se apresente com 30
minutos de antecedência para conferência de documentação.
5. No dia da prova, é preciso apresentar algum documento, quais? Sim. Identidade ou carteira de
habilitação. Se não houver a apresentação de um destes documentos atualizados, o candidato não
poderão fazer a prova.
6. No dia da prova, o candidato pode usar dicionário inglês/português? Sim.
7. Qual é o tipo de prova: múltipla escolha ou de texto perguntas e respostas em português? Texto
em inglês e perguntas e respostas em português.
8. Estará disponível no site o modelo da prova? Não.
9. As pessoas podem levar a prova para casa? Não.
10. Onde será publicado o resultado? O resultado será publicado no site da ACBEU no
dia 03/11/17, a partir das 16:00h. Emitiremos um atestado que deverá ser retirado na secretaria da
Vitória, a partir do dia 06/11/17. Este atestado só poderá ser retirado pelo candidato, ou por alguém
que o represente de posse de uma procuração, devidamente assinada pelo candidato.
11. Há um prazo para solicitar revisão da prova? Sim. Até às 18:00h do dia 07/11/17. A solicitação
para revisão de prova deverá ser feita mediante o preenchimento pelo candidato de uma requisição
de revisão de prova que encontra-se disponível na secretaria da ACBEU Vitória. O parecer
referente às solicitações de revisão de prova estarão disponíveis no dia 08/11/17.

