
1  

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS (FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE)  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO 

PROCESSO SELETIVO 2020 

 

PROVA DE IDIOMA 
INFORMAÇÕES 

 

 

 

 

1. PROVA DE IDIOMAS 

 

1.1. A Prova de Idioma será realizada na data, hora e local indicados do Edital da Seleção. 

1.2. A Prova de Idioma será realizada em um dos idiomas escolhidos pelo candidato no momento da 

inscrição, quais sejam: alemão, espanhol, francês, inglês e italiano. O exame é de caráter eliminatório e 

a aprovação do candidato se dá no alcance da nota mínima de 6,0 (seis), a qual não será considerada no 

cômputo da nota final do Processo Seletivo. 

1.3.  O exame visa aferir o domínio do idioma através de questões que envolvem compreensão e 

interpretação de texto, bem como a capacidade de escrita nos padrões da norma culta do idioma 

pretendido e a clareza e coerência das ideias apresentadas sobre o tema abordado.  

1.4. Para garantir a isonomia e equivalência do nível do exame dentre os idiomas ofertados, a verificação do 

domínio do texto por parte dos candidatos será feita a partir de 6 questões de múltipla escolha valendo 

1,0 ponto cada e duas questões discursivas, valendo 2,0 pontos cada. 

1.5. O texto utilizado no exame usará como referência temáticas gerais de áreas afins, como exemplo da 

Administração, Antropologia, Ciências Contábeis, Ciência Política, Desenvolvimento Urbano, Direito,  

Direitos Humanos, Economia, Filosofia, Geografia, História, Letras, Relações Internacionais, Serviço 

Social e Sociologia. 

1.6.  A prova terá duração de 3 (três) horas, sendo vedada consulta ao dicionário e a utilização de aparelhos 

de comunicação. O candidato só poderá deixar o local de prova mediante comunicação do aplicador. 

 

2. PAGAMENTO 

2.1. A inscrição e correção da prova do candidato só será realizada mediante pagamento da taxa de inscrição 

no valor de R$ 207,00 (Duzentos e sete reais) via depósito ou transferência bancária em nome de: 

LIRA CURSOS DE IDIOMAS EIRELI.  

CNPJ: 04.344.690/0001-57.  

AGÊNCIA: 0364  

CONTA CORRENTE: 42165-1  

BANCO: Itaú. (código 341). 

2.2. A taxa de correção deverá ser paga até o fim do expediente bancário do dia 14/10/2019. 

2.3. A baixa do pagamento do candidato só será efetuada mediante envio do comprovante de pagamento pelo 

candidato para o endereço eletrônico: recifederby@wizard.com.br 

 

3. RESULTADO 

3.1.  O resultado do exame será divulgado no dia 22/10/2019 pelo PPGD/UFPE por meio dos endereços 

eletrônicos: https://covest.com.br/  

 

4. RECURSOS 

 

4.1. Recursos ao resultado do exame poderão ser interpostos entre os dias 23 a 24/10/2019, mediante o pagamento 

de R$ 50,00 na conta informada no 2.1. 
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