Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Comissão Permanente de Concursos

AVISO DE EDITAL N° 69 DE 23 DE AGOSTO DE 2017
Exame de Proficiência em Língua Estrangeira
A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM torna público, para conhecimento geral, que serão abertas as
inscrições para o Exame de Proficiência em Língua Estrangeira, nas modalidades em Língua Espanhola, Língua Francesa e Língua
Inglesa para alunos e candidatos de cursos de Pós-Graduação, a ser realizado pela Comissão Permanente de Concursos – COMPEC
e Departamento de Línguas e Literaturas Estrangeiras - DLLE, conforme determina a Portaria GR No. 1.478/2015, de 07/05/2015. O
Exame de Proficiência será realizado na cidade de Manaus. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá ter pleno conhecimento
do Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a participação no supracitado Exame de Proficiência.

1.

DA TAXA DE INSCRIÇÃO

1.1.

Será cobrada taxa de R$ 28,00 (vinte e oito) reais por prova:
I.

1.2.

Dos alunos regulares dos Programas de Pós-Graduação da UFAM, nível stricto sensu (Mestrado Acadêmico, Mestrado
Profissionalizante ou Doutorado) que estejam se inscrevendo para a prova de proficiência em língua estrangeira pela
primeira vez em seu curso.
Será cobrada taxa de R$ 55,00 (cinquenta e cinco) reais por prova:

I.

Dos Alunos regulares dos Programas de Pós-Graduação da UFAM, nível stricto sensu (Mestrado Acadêmico, Mestrado
Profissionalizante ou Doutorado) que em exame anterior se inscreveram e não compareceram em exame anterior ou não
alcançaram a nota mínima exigida.

II. Dos alunos regulares de cursos lato sensu (Especialização) da UFAM.
III. Dos alunos regulares de graduação, professores e técnico-administrativos da UFAM.
1.3.

Será cobrada a taxa de R$ 110,00 (cento e dez) reais:
I.

2.

2.1.

Dos candidatos externos a UFAM.

As inscrições serão efetuadas via Internet no site http://www.comvest.ufam.edu.br solicitadas a partir das 09h do dia
11/09/2017, até às 23h e 59min do dia 28/09/2017, observando o horário oficial da cidade de Manaus. O candidato deverá
preencher a Ficha de Inscrição Eletrônica, emitir o boleto bancário e efetuar o pagamento, preferencialmente, nas agências
do Banco do Brasil, até o dia 29/09/2017, observando o horário do expediente da Instituição bancária.
A inscrição do candidato implicará na aceitação irrestrita das normas referentes a este Exame de Proficiência. E sempre que
necessário, serão divulgados editais retificatórios, normas complementares e avisos oficiais sobre o exame, sendo de inteira
responsabilidade do candidato acompanhar regularmente as publicações no site http://www.comvest.ufam.edu.br.

3.

DA APLICAÇÃO DO EXAME DE PROFICIÊNCIA (horário, cidade e local)

3.1

Data da Aplicação do Exame: 22/10/2017 – domingo.

3.2

Horário de fechamento dos portões: 09h (horário oficial de Manaus-Am.)

3.3

Horário da realização do Exame: das 09h10 às 12h10 (horário oficial de Manaus).

3.4

Cidade da realização do Exame: Manaus-Am.
O Edital completo encontra-se à disposição dos candidatos no site http://www.comvest.ufam.edu.br.
REITORIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, em Manaus, 23 de agosto de 2017.
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