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EDITAL DE SELEÇÃO INTERNA 05/2017
PROVA DE PROFICIÊNCIA TOIEC BRIDGE
O Diretor Geral, juntamente com o Núcleo de Assuntos Internacionais (NAI) do Instituto Federal
de Ensino, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense, câmpus Sapucaia do Sul, torna público que
encontram-se abertas as inscrições para realização do exame de proficiência em língua inglesa
TOEIC Bridge.
1. Dos objetivos:
1.1. O presente edital visa preencher as vagas remanescentes para a realização do TOEIC
Bridge. Este exame serve como instrumento para que as empresas avaliem o nível de proficiência
de seus funcionários ou futuros funcionários. Ele também é utilizado para selecionar candidatos a
cargos que requeiram o uso de inglês frequentemente.
2. Das vagas:
2.1. Para este edital, serão disponibilizadas 47 vagas. Os candidatos inscritos serão
classificados conforme data e horário de recebimento do email enviado para
nai@sapucaia.ifsul.edu.br. Após a homologação das inscrições, aqueles que estiverem
classificados dentro do número de vagas ofertadas terão suas inscrições efetuadas pela
Diretoria de Assuntos Internacionais (DAI). A classificação se dará respeitando
rigorosamente a data e o horário de recebimento do e-mail registrado no zimbra (horário de
Brasília).
2.2. As vagas estão restritas aos alunos regularmente matriculados no último ano (4º ano)
dos Cursos de Ensino Médio Integrado e que tenham a formatura prevista para o ano de 2017.
2.3. Está vedada a participação de alunos que foram inscritos na edição anterior da prova.
3. Da data e horários do exame:
3.1. O exame será realizado no Auditório Pedro Kaiser do IFSUL, câmpus Sapucaia do Sul
no dia 16/06/2017 (sexta-feira) às 15:30. A prova tem duração de cerca de duas horas, incluindo
o preenchimento dos dados no cartão resposta.
3.2. Qualquer alteração na data e no horário de aplicação da prova será comunicada com
pelo menos 48 horas de antecedência ao exame.
3.3. É de inteira responsabilidade do candidato ficar atento aos prazos e às atualizações
referentes à prova, assim como apresentar um o documento com foto e que conste o número da
identidade no dia da prova. Não será aceito o crachá do instituto como documento de
identificação.
4. Das inscrições:
4.1. Os alunos devem enviar um e-mail: nai@sapucaia.ifsul.edu.br a partir do horário de
publicação deste edital até às 23:59 do dia 30 (trinta) de maio de 2017, identificado no assunto
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do e-mail se tratar de inscrição para prova do TOEIC Bridge juntamente com nome completo,
número da identidade e histórico escolar anexo (será aceito o modelo disponível no Qacadêmico).
4.2. Caso haja vagas remanescentes, serão realizadas as inscrições dos alunos suplentes
respeitando estritamente a ordem de inscrição.
4.3. O resultado preliminar será divulgado no Mural do Departamento de Ensino e no site
do câmpus: sapucaia.ifsul.edu.br/portal.
4.4. O candidato que deixar de fornecer as informações solicitados no corpo do e-mail e de
anexar o histórico escolar à mensagem eletrônica terá sua inscrição indeferida.
4.5. O Núcleo de Assuntos Internacionais (NAI) não se responsabilizará por solicitações de
inscrição não recebidas por motivos de ordem técnica nos computadores, de falhas na
comunicação, de congestionamento nas linhas de comunicação, bem como por força de outros
fatores que impossibilitem a transferência de dados.
5. Da divulgação dos resultados e dos recursos:
5.1. A divulgação dos candidatos inscritos será divulgada até dia 02/06/2017.
5.2. Os candidatos poderão requerer recurso em até 72h após a divulgação do mesmo
pelo e-mail: nai@sapucaia.ifsul.edu.br;
5.3. O resultado final será divulgado até o dia 06/06/2017.
6. Disposições finais:
6.1. As inscrições dos candidatos implicam conhecimento tácito deste edital, não podendo
os mesmos alegar desconhecimento.
6.2. Está vedada a participação de alunos que não estejam matriculados no 4º ano dos
Cursos Médio Integrados do câmpus Sapucaia do Sul.
6.3. O resultado deste processo de seleção é válido apenas para a aplicação do TOEIC
Bridge no primeiro semestre de 2017.
6.4. Os resultados serão divulgados via Mural de Ensino e sítio eletrônico do câmpus.
6.5. As ocorrências não previstas serão definidas pelo presidente do NAI, em primeira
instância, pelo NAI, em segunda instância, e pelo diretor-geral, em caso de persistirem quaisquer
dúvidas.
6.6. É de inteira responsabilidade do aluno inscrito comparecer no dia da prova munido de
documento de identidade, lápis número 2 e borracha, 30 minutos antes do horário previsto para a
prova.
6.7. Maiores informações sobre o exame e modelos de provas anteriores estão disponíveis
em http://www.examenglish.com/TOEIC/ ou http://www.english-test.net/toeic/
Sapucaia do Sul, 26 de maio de 2017.
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