Primeiro edital para prova de proficiência em Língua Espanhola de 2018
O Curso de Extensão em Língua Espanhola comunica que aplicará
prova de proficiência de espanhol, nível B2, em atendimento à abertura do
Edital PIMA, da Universidade Federal de Viçosa.

É capaz de compreender as ideias principais em textos complexos sobre
assuntos concretos e abstratos, incluindo discussões técnicas na sua área
de especialidade. É capaz de comunicar com certo grau de
espontaneidade com falantes nativos, sem que haja tensão de parte a
B2
parte. É capaz de exprimir-se de modo claro e pormenorizado sobre uma
grande variedade de temas e explicar um ponto de vista sobre um tema da
atualidade, expondo as vantagens e os inconvenientes de várias
possibilidades.
Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas

1- Das inscrições
1.1 As inscrições devem ser feitas entre os dias 12 a 14 de março de 2018, no
formulário que estará disponível na aba “notícias” no site do CELES, no link
celes.prelin.org.br.
1.2 A taxa de inscrição tem o valor de R$110,00, pagos no boleto bancário até
o dia 15 de março. Após a inscrição, o boleto será enviado para seu e-mail. O
comprovante de pagamento deve ser enviado via e-mail para o endereço
celes.ufv@gmail.com até o dia 15 de março para que a inscrição seja
efetivada. Caso o comprovante não seja enviado até a data estipulada, a
inscrição será cancelada.
2- Das provas
2.1 A prova escrita tem duração de 2h30 e está composta por três partes:
compreensão de leitura, compreensão auditiva e expressão escrita. Já a prova
oral tem duração de 20min.
2.2 As provas acontecerão no dia 16 de março, sexta-feira, sendo às 9h, a
prova escrita e às 14h a prova oral. Ambas serão na Vila Giannetti, Casa 12.

2.3 O candidato deve comparecer ao local da prova com 20 minutos de
antecedência. Não será permitida a entrada no local de prova após seu
início (9h).
2.4 No dia da prova é necessário apresentar:
- documento oficial com foto;
- comprovante de pagamento.
2.5 Toda a prova deverá ser feita à caneta (azul ou preta).
3- Dos resultados
3.1 Cada candidato será comunicado via e-mail, na segunda-feira, 19 de
março, sendo considerado apto ou não apto e também receberá o
certificado , sendo que ele tem validade apenas para seleções e editais
internos da UFV.
4- Da revisão das notas
4.1 O aluno terá direito a pedir a revisão de sua prova somente em até 24h
úteis depois da divulgação do resultado.

Viçosa, 14 de março de 2018.

Carlos Ferrer Plaza,
Coordenador do CELES.

