EDITAL Nº 359/2016

INGLESA/2016

O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no exercício da
Reitoria, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, considerando os termos do
processo nº 23100.002455/2016-11,
a,
ngua Inglesa, conforme segue:
1. Dos Inscritos
o i

-

ngua

Inglesa:
a) a
UNIPAMPA, regularmente matriculados em 2016;
b) graduandos da UNIPAMPA
semestre/2016 e devidamente matriculados;
c) e
UNIPAMPA;
d) e
e) servidores da UNIPAMPA
cnico-administrativos).

2.

–

de 02 a 07 de dezembro de 2016

a) p
online
http://online.unipampa.edu.br/ingressos/posgraduacao;
b) a inscrição é gratuita;
c) os candidatos descrito
raduandos da UNIPAMPA
semestre/2016 e devidamente
matriculados) devem digitalizar
online
d) os candidatos descritos nas a
UNIPAMPA e egressos dos cursos d
digitalizar
online

e-mail

exclusivamente do candidato.

constam do anexo I.
ocorrerá

dia 09 de

dezembro 2016
3. Da Prova
3
realizada no dia 14 de dezembro de 2016, no campus Bagé da
UNIPAMPA, localizado na Avenida Maria Anunciação Gomes de Godoy, nº 165 sala 1307.
3

,
stimo.

3.3 As respostas devem
3
identidade com foto e,

,
válido com

3
-

o stricto sensu.

3
aprovado o(a) candidato(a) que obtiver nota igual ou superior a 7,00.

considerado

3
http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/prpg/editais, conforme datas informadas no
Anexo I.
3.8 O candid
o de Prova
preenchido e encaminhado para o email proficienciainglesunipampa@gmail.com.
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4
4

ão

http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/prpg/editais.
4
propg@unipampa.edu.br.

nico

4

4.4 Ao inscrever-se, o candidato reconhece e aceita as normas estabelecidas neste
edital e as normas vigentes da Universidade Federal do Pampa.
Bagé, 28 de novembro de 2016.

Maurício Aires Vieira
Vice-Reitor no exercício da Reitoria
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ANEXO I
CRONOGRAMA

http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/prpg/editais.
De 02 a 07/12/2016
ecursos
propg@unipampa.edu.br:

das

i

nico
12/12/2016

Data da prova: Dia: 14/12/2016
Local: Campus Bagé, Avenida Maria Anunciação Gomes de Godoy, nº
sala 1307

-

o de resultados preliminares:
do para pedido de r
esultados finais:
testado:

20/12/2016

22/12/2016
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ANEXO II

- Carteira de trabalho;
CRM, etc.);
- Carteiras expedidas pelos Comandos Militares;
- Carteiras expedidas pelas Secre
- Carteiras expedidas pelos Corpos de Bombeiros Militares;
conselhos, etc.);
- Certificado de reservista;
- Passaporte.
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ANEXO III

1 - Leitura e co
-

ngua inglesa;
ngua inglesa;
ngua inglesa;

-

ngua inglesa;

Tipo de Texto:

ngua inglesa de forma impressa ou online
-

o

stricto sensu.
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ANEXO IV

ngua Inglesa venho, respeitosamente, req
ncia aplicada dia 29 de novembro de 2016 no Campus
Bagé.
Justificativa do Pedido:
_______________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

_________________, ______ de _________________ de 20 _____.

___________________________________
Assinatura do Requerente

DEFERIMENTO:
( ) Deferido ( ) Indeferido
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