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EDITAL Nº 10/2019.2 

 

EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 
 

A Faculdade Irecê – FAI, Instituição de Ensino Superior, inscrita no CNPJ nº 10.854.658/0001-14 

devidamente credenciada pelo MEC através da Portaria nº 1216 de 18 de dezembro de 2013, 

publicada no DOU de 19/12/2013, localizada na Rua Rio Iguaçú, 397, Bairro: Recanto das Árvores, 

Irecê, Estado da Bahia, torna público que, estarão abertas as inscrições para a o EXAME DE 

PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA, em parceria com o Programa de Pós-graduação 

em Enfermagem e Saúde da Universidade Federal da Bahia e com o Núcleo Permanente de Extensão 

em Letras (NUPEL).  

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. O EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA de que trata o presente 

Edital, doravante denominado apenas Exame, realizado em parceria com o NUPEL/ILUFBA, visa 

avaliar a capacidade de leitura e de compreensão de textos em língua estrangeira do candidato.  

1.2. O Exame tem como público-alvo os candidatos de seleção para cursos 

de pós-graduação, mas é permitido a qualquer pessoa maior de 18 (dezoito) anos. 

1.3. NÃO serão atendidos pedidos de realização de Exame fora dos períodos pré-estabelecidos no 

presente Edital. 

1.4 O EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA nesse edital está restrito a 

língua estrangeira INGLÊS. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1. Para os devidos fins e para todos os efeitos legais, a inscrição do candidato implica 

conhecimento e aceitação tácita de todas as condições estabelecidas neste Edital. 

2.2 As inscrições deverão ser realizadas online: envio do Formulário de inscrição preenchido e assinado  

(anexo a esse edital), cópia do documento de identificação oficial com foto e comprovante do 

pagamento da GRU via email  nupelilufba@gmail.com com assunto: “Proficiência em Enf. e Saúde 

da FAI – Inscrição e Pagamento” até o dia 30/09/2019. Esse email deve ser enviado com cópia ao 

elaine.nuppex@faifaculdade.com.br .  

Obs: Não será aceito comprovante de agendamento para pagamento 

 

mailto:nupelilufba@gmail.com
mailto:elaine.nuppex@faifaculdade.com.br


 
 

 
 
 

Credenciada pela Portaria MEC nº 1216, de 18 de dezembro de 2013 

 

 

2.3 A taxa de inscrição terá o valor de R$70,00 (setenta reais) e deverá ser paga, até a data de seu 

vencimento, via GRU (Guia de Recolhimento da União), emitida pelo candidato. Atentar para o 

pagamento da GRU até o dia 30/09/2019. 

2.4 A GRU deverá ser emitida pelo candidato através do Sistema de Gerenciamento de Guias de 

Recolhimentos da União (SGGRU), acessível no endereço eletrônico: 

https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=5hVCbjPD0dg= 

2.5 Para emitir a GRU, através do SGGRU, o candidato deve: 

a) acessar a página do SGGRU; 

b) clicar no botão “Gerar nova GRU”; 

c) no campo “Serviço”, selecionar a opção “P17 – Proficiência em Enf. e Saúde da FAI”; 

d) no campo “Recolhedor”, informar seu CPF e clicar no botão “Verificar”. 

e) após verificação do CPF, inserir os demais dados solicitados: nome, RG, telefone e e-mail. Se o 

candidato já estiver cadastrado, os dados aparecerão automaticamente; 

f) clique no botão “Gerar GRU”; 

g) realize o pagamento da GRU exclusivamente no Banco do Brasil 

2.6 O preenchimento correto do formulário de inscrição, o pagamento do valor da taxa de inscrição e o 

envio dos documentos solicitados são de responsabilidade total e exclusiva do candidato, que 

responderá por eventuais erros, omissões ou fraudes. 

2.7 Será INDEFERIDA a inscrição que descumprir, em todo ou em parte, o presente Edital, em especial 

aquela que: 

a) for feita por pessoa física com idade inferior a 18 (dezoito) anos completos; 

b) omitir informações solicitadas ou apresentá-las incorretamente; 

c) não apresentar a documentação exigida; 

d) não comprovar o pagamento da taxa de inscrição até a data de seu vencimento. 

2.8 NÃO haverá, em nenhuma hipótese, devolução dos valores pagos, salvo em caso de cancelamento 

do Exame, a critério exclusivo do NUPEL. 

2.9 De igual forma, NÃO haverá a transferência dos valores pagos a terceiros ou o estabelecimento de 

crédito para editais futuros ou para outros serviços do NUPEL. 

 

3. DAS PROVAS 

 

3.1. As provas do Exame são elaboradas para avaliar a capacidade de leitura e de compreensão de  

textos no idioma: INGLÊS. 

3.2. As provas do Exame são elaboradas e avaliadas por professores efetivos do ILUFBA 

vinculados ao NUPEL. 

https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=5hVCbjPD0dg=
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3.3 A prova terá duração total de 02 (duas) horas e será permitida somente a utilização de dicionários 

monolíngues e bilíngues, impressos e publicados (com ISBN2). 

3.4 NÃO será permitida a utilização de dicionário eletrônico, digital, online, etc. 

3.5 No julgamento da prova, serão considerados os seguintes critérios: 

a) compreensão de informações gerais e específicas do texto; 

b) exposição e organização das ideias principais do texto; 

c) capacidade de síntese das ideias e argumentos do texto; 

d) linguagem clara, adequada e gramaticalmente correta. 

3.6 Será ELIMINADO do Exame o candidato que, durante a realização da prova, descumprir, em todo 

ou em parte, o presente Edital ou, ainda, aquele que: 

a) estiver ausente do local de prova, no dia e horário de início determinados; 

b) comunicar-se ou tentar comunicar-se com qualquer outra pessoa, por qualquer meio e sobre qualquer 

assunto, à exceção dos aplicadores das provas; 

c) utilizar ou tentar utilizar qualquer tipo de aparelho eletrônico, especialmente: telefone celular, tablete, 

palmtop, computador/netbook/notebook e similares, fone de ouvido, ponto eletrônico, relógio digital, 

etc; 

d) utilizar ou tentar utilizar apostila, livro, folha escrita e/ou papéis com anotações, sobre  

assuntos relacionados às provas, à exceção do dicionário citado 

 

4. DO LOCAL DAS PROVAS E DA IDENTIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 

 

4.1. As provas do Exame serão realizadas na Faculdade Irecê – FAI, na sala 13 bloco b, primeiro andar, 

no dia 18/11/2019 às 14h. 

4.2. No local da prova, o candidato deverá apresentar original de documento oficial de 

identificação com foto, preferencialmente o mesmo apresentado no ato da inscrição. 

4.2.1. O estado de conservação do documento deve permitir claramente a identificação do 

portador, pelos dados e pela fotografia. 

 

5. DO PERÍODO PARA CORREÇÃO DAS PROVAS 

 

5.1 A correção das provas será realizada pela equipe do NUPEL e o NUPEL terá o período de 

21/11/2019 a 03/12 de 2019 para correção das provas. 

 

6. DO RESULTADO PRELIMINAR 
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6.1 O NUPEL enviará por email o resultado preliminar da prova dia 04/12/2019. 

 

7. DA INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS 

 

7.1 Os candidatos poderão enviar para o email do NUPPEL os pedidos de recursos nos dias 05 e 

06/12/2019. 

7.2 Os candidatos que desejarem entrar com recurso, solicitará sua prova ao NUPEL, por e-mail, para 

construir o requerimento com base nas questões não contempladas pela correção. 

 

8. DA AVALIAÇÃO DOS RECURSOS 

 

8.1 O NUPEL enviará por email a avaliação dos recursos no dia 09/12/2019. 

 

9. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

 

9.1 O resultado final será enviado para o email do NUPPEX no dia 10/12/2019. 

9.2 O NUPPEX tornará público o resultado final no dia 10/12/2019 no site da FAI 

www.faifaculdade.com.br   

 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Os casos omissos a este edital serão analisados pelo NUPPEX, Direção Geral, ouvindo a Coordenação 

do Programa de Pós-graduação em Enfermagem e Saúde da Universidade Federal da Bahia e o Núcleo 

Permanente de Extensão em Letras (NUPEL). 

 

 

Irecê/Ba, 11 de setembro de 2019. 

 

 

PROFa. ELAINE ALANE BATISTA CAVALCANTE 

Coordenadora do NUPPEX 

 

http://www.faifaculdade.com.br/


 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

INSTITUTO DE LETRAS  
NÚCLEO PERMANENTE DE EXTENSÃO EM LETRAS  
Rua Barão de Jeremoabo, nº147 CEP: 40170-290 Campus Universitário - Ondina, Salvador-Ba 

Pavilhão de Aulas Glauber Rocha (PAFIII) / Tel.: (71) 3283-6346 / e-mail: nupelilufba@gmail.com  

 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

  
 PROVA DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA – 2019.2 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM E SAÚDE 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA -UFBA/FACULDADE IRECÊ – FAI 

 

 

IDIOMA: INGLÊS   
 

 

 

DADOS PESSOAIS 
 

NOME: _______________________________________________________________________ 

CPF: ____________________________________ RG: _________________________________ 

TEL: ____________________________ E-MAIL: ____________________________________ 

Salvador, ______/______/______ 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
 

 

 

--------------------------------------INSTRUÇÕES PARA A EMISSÃO DA GRU------------------------------------------- 

1. A taxa de inscrição terá o valor de R$70,00 (setenta reais) e deverá ser paga, até a data de seu vencimento, via 

GRU (Guia de Recolhimento da União), emitida pelo candidato. 
 

2. A GRU deverá ser emitida pelo candidato através do Sistema de Gerenciamento de Guias de Recolhimentos da União 

(SGGRU), acessível no endereço eletrônico: 

https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=5hVCbjPD0dg= 
 

3. Para emitir a GRU, através do SGGRU, o candidato deve: 

a) acessar a página do SGGRU; 

b) clicar no botão “Gerar nova GRU”; 

c) no campo “Serviço”, selecionar a opção “P17 – Proficiência em Enf. e Saúde da FAI”; 

d) no campo “Recolhedor”, informar seu CPF e clicar no botão “Verificar”. 

e) após verificação do CPF, inserir os demais dados solicitados: nome, RG, telefone e e-mail. Se o candidato já estiver 

cadastrado, os dados aparecerão automaticamente; 

f) clique no botão “Gerar GRU”; 

g) realize o pagamento da GRU exclusivamente no Banco do Brasil  
 

4. Enviar o formulário de inscrição, documento de identificação com foto e o comprovante de pagamento da GRU ao 

NUPEL, através do e-mail: nupelilufba@gmail.com com Assunto “Proficiência em Enf. e Saúde da FAI – Inscrição e 

Pagamento” até o dia 30/09/2019. Enviar cópia desse email ao e-mail do NUPPEX: elaine.nuppex@faifaculdade.com.br  
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