EDITAL COMPLEMENTAR Nº 002/2021 AO EDITAL N° 008/2021 - PROEC
EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUAS

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - PROEC, no uso de suas atribuições legais e considerando o
Edital 008/2021 - PROEC EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUAS, retifica os itens 2, 4.4.1, 4.3, 5.2, 6.1,
6.2, 6.8 item g) e 7.2, pelo presente edital complementar.
Onde se Lê:
2. Serão ofertados os idiomas Espanhol, Inglês e Português para indígenas e estrangeiros, conforme as
demandas dos programas de pós-graduação, especificadas neste edital.
Leia-se:
2. Serão ofertados os idiomas Espanhol, Inglês, Francês e Português para indígenas e estrangeiros,
conforme as demandas dos programas de pós-graduação, especificadas neste edital.
Onde se Lê:
4.4.1. Antes de se inscrever, o candidato deverá certificar-se acerca da(s) língua(s) estabelecida(s) pelo
programa de pós-graduação ao qual estejam cursando ou pretenda cursar.

Leia-se:
4.4.1. Antes de se inscrever, o candidato deverá certificar-se acerca da(s) língua(s) estabelecida(s) pelo
programa de pós-graduação ao qual estejam cursando ou pretenda cursar e que são ofertadas nesse
edital para realização do exame de proficiência.
Onde se Lê:
4.3 As provas serão constituídas por um ou mais textos na língua estrangeira de opção do candidato
e selecionada no ato de inscrição, seguidos de questões objetivas e/ou dissertativas.

Leia-se:
4.3 As provas serão constituídas por um ou mais textos na língua estrangeira de opção do candidato
e selecionada após a confirmação da inscrição, seguidos de questões objetivas e/ou dissertativas.
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Onde se Lê:
5.2 Para

pedido

de

taxa

de

isenção,

o

candidato

deverá

enviar

para

o

e-mail

centrosdelinguas@unemat.br, identificando no assunto “Isenção de taxa de inscrição do exame de
proficiência, edital 007/2021” e anexar os documentos abaixo citados, em formato PDF:

Leia-se:

5.2 Para

pedido

de

taxa

de

isenção,

o

candidato

deverá

enviar

para

o

e-mail

centrosdelinguas@unemat.br, identificando no assunto “Isenção de taxa de inscrição do exame de
proficiência, edital 008/2021” e anexar os documentos abaixo citados, em formato PDF:

Onde se Lê:
6.1 Período de inscrições das 00h do dia 12/11/2021 até às 23h59 do dia 18/11/2021.
Leia-se:

6.1 Período de inscrições das 00h do dia 16/11/2021 até às 23h59 do dia 22/11/2021.

Onde se Lê:
6.2 As inscrições deverão ser feitas, exclusivamente, via online, por meio do preenchimento de
formulário, no endereço: https://www.flexnuvem.com.br/ProcessoSeletivoFAEPEN/VerificaCpf.asp. A
taxa de inscrição será de R$ 100,00 (cem reais).

Leia-se:
6.2 As inscrições deverão ser feitas, exclusivamente, via online, por meio do preenchimento de
formulário, no endereço: https://www.flexnuvem.com.br/ProcessoSeletivoFAEPEN/VerificaCpf.asp. A
taxa de inscrição será de R$ 100,00 (cem reais). Após a confirmação do pagamento, a FAEPEN enviará
ao endereço eletrônico do candidato um formulário para seleção da língua ao qual irá realizar o exame
de proficiência.
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Onde se Lê:
6.8 O candidato deverá inserir em formulário eletrônico, no ato de inscrição:
g) Endereço eletrônico institucional (e-mail).

Leia-se:
6.8 O candidato deverá inserir em formulário eletrônico, no ato de inscrição:
g) Endereço eletrônico (e-mail).

Onde se Lê:
7.2 A inscrição será indeferida se o candidato não observar a etapa adequada, faltar dados
obrigatórios no preenchimento do formulário e não anexar os documentos exigidos no item 5.
Leia-se:

7.2 A inscrição será indeferida se o candidato não observar a etapa adequada e faltar dados
obrigatórios no preenchimento do formulário de inscrição.

Cáceres, 17 de novembro de 2021.

Profa. Dra. Leonarda Grillo Neves
Pró-reitora de Extensão e Cultura
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