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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade – Rodovia Jorge Amado, KM. 16
Tel: Reitoria (73) 3680-5311 – Fax: (73) 3689-1126
CEP: 45.662-900 – Ilhéus – Bahia – Brasil
E-mail: reitoria@uesc.br
PORTARIA REITORIA UESC Nº 1090

A Reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições, conforme Resolução CONSEPE nº 82, de 1º de dezembro de 2014,

RESOLVE

Art. 1º - Retificar o Edital UESC n° 027, de 11 de março de 2015, que abriu inscrições para o Exame de Proficiência em Línguas Estrangeiras – Espanhol, Francês, Inglês e Língua Portuguesa para Estrangeiros, para a forma a seguir:

A - RETIFICAÇÕES

1. DAS INSCRIÇÕES

PERÍODO: 3ª prova: até o dia 10 de outubro de 2015.

PÚBLICO-ALVO: Este exame visa atender à necessidade de certificação de proficiência leitora em Língua Estrangeira (Espanhol, Francês, Inglês e Língua Portuguesa para Estrangeiros) por parte de estudantes inscritos em seleção ou programas de pós-graduação. Apenas alunos regulares de programas ou candidatos efetivamente inscritos em processos seletivos de Pós-Graduação, da UESC ou de outras instituições de ensino superior poderão participar. Em ambos os casos, deverão entregar cópia de documentação comprobatória.
 
DOCUMENTAÇÃO: 1) Ficha de inscrição devidamente preenchida (disponível no protocolo), 2) Cópia de comprovante de inscrição em curso de pós-graduação (Comprovante de matrícula) ou comprovante de inscrição em processo de seleção de programa de pós-graduação, 3) Comprovante original de pagamento da taxa de inscrição. Candidatos isentos da taxa deverão apresentar Comprovante de Matrícula da UESC no caso de estudantes de pós-graduação ou Cópia de crachá da UESC no caso de servidores. Observações: a inscrição será anulada irrevogavelmente caso as informações prestadas na ficha de inscrição não sejam legíveis e completas, e caso não possam ser comprovadas mediante documentação em anexo.

TAXA: R$ 60,00 (sessenta reais) Banco do Brasil: agência 3832-6 / conta 991220-7. 
Observações: alunos regulares de programas de pós-graduação da UESC e servidores da UESC estão isentos do pagamento.


2. DO CALENDÁRIO

REALIZAÇÃO: As provas serão aplicadas em 3 (três) datas durante o ano de 2015.  Em cada data, acontecerão as provas para as 4 (quatro) línguas e as 3 (três) temáticas no mesmo dia e horário sendo, portanto, inviável a participação do mesmo candidato em mais de uma prova. O candidato deverá optar por 1 (uma) língua entre Espanhol, Francês, Inglês e Língua Portuguesa para Estrangeiros; e 1 (uma) área temática para o exame entre as seguintes: 1. Ciências da Vida; 2. Ciências Exatas e Tecnológicas; 3. Letras, Linguística, Artes e Humanidades. Observação: a inscrição será anulada irrevogavelmente caso não se informe a língua e/ou a área temática da prova.

 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, permanecendo inalteradas as demais disposições do referido Edital.
                         
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 5 de outubro de 2015.



ADÉLIA MARIA CARVALHO DE MELO PINHEIRO
REITORA

