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ORIENTAÇÕES PARA A PROVA DE PROFICIÊNCIA – EDITAL no 02/2021
DOUTORADO/PPDRGEA
A Comissão Permanente do Processo Seletivo do PPDRGEA comunica aos candidatos aptos para a
prova de proficiência, Etapa 04, do processo seletivo regido pelo Edital no 02/2021, as informações sobre local
e horário da prova e sobre as orientações previstas para essa etapa.
1 PROVA
1.1 Data da prova: 18 de janeiro de 2022.
1.2 Local: As provas serão realizadas no IFPA- Campus Castanhal, Bloco C, salas de aula do mestrado.
1.3 Horário das provas: As provas serão aplicadas no horário de 9:00hs às 12:00hs.

2 ORIENTAÇÕES PARA O EXAME
2.1 A prova terá duração máxima de 3 (três) horas.
2.2 Não será permitido o ingresso do candidato no local de realização da prova após as 9:00hs.
2.3 A prova consiste em um texto na língua estrangeira, com perguntas em português, com a finalidade
de medir a competência de leitura, tradução, interpretação e compreensão de texto.
2.4 As respostas, que devem ser redigidas em português, devem estar contidas apenas na folha oficial
de respostas (a folha de rascunho não valerá como local oficial de respostas).
2.5 O candidato deverá escrever as respostas utilizando caneta na cor azul ou preta. Não serão aceitas
respostas escritas a lápis.
2.6 É permitida a consulta ao dicionário impresso. O candidato deverá utilizar o seu próprio exemplar.
O PPDRGEA não fornecerá, em hipótese alguma, dicionário ao candidato que não trouxer o seu
exemplar. Não serão permitidos quaisquer meios eletrônicos para consulta.
2. 7 O candidato poderá levar a folha de rascunho após uma (01) hora do início da prova.

Castanhal, 14 de janeiro de 2022
Louise Ferreira
Rosal:60014342200

Assinado digitalmente por Louise Ferreira Rosal:60014342200
DN: CN=Louise Ferreira Rosal:60014342200, OU=IFPA Instituto Federal do Para, O=ICPEdu, C=BR
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.01.13 20:58:40-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

Profa. Dra. Louise Ferreira Rosal
Presidente da Comissão Permanente do Processo do Seletivo do Programa de Pós-Graduação em
Desenvolvimento Rural e Gestão de Empreendimentos Agroalimentares
Portaria nº525 de 06/11/2017 – IFPA/Campus Castanhal

