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CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2020/ARINTER/IFPE 

 

SELEÇÃO INTERNA DE ESTUDANTES E SERVIDORES PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EM 

CURSO PREPARATÓRIO PARA O TOEIC BRIDGE 

 

  A ASSESSORA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS DO INSTITUTO FEDERAL DE 

PERNAMBUCO (IFPE), no uso de suas atribuições legais, torna pública a presente chamada pública 

para a seleção interna de estudantes e servidores para preenchimento de vagas em curso 

preparatório para o TOEIC Bridge. 

 

1 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 Esta Chamada Pública rege aspectos gerais da realização de curso preparatório para o 

teste TOEIC Bridge. 

1.2 O curso será ofertado na modalidade a distância, e não haverá realização de encontros 

presenciais. 

1.3 Para os efeitos desta Chamada Pública, não haverá cobrança de nenhuma taxa de 

inscrição, matrícula ou participação. O curso é totalmente gratuito. 

1.4 A participação de estudantes e servidores no curso preparatório não é garantia 

implícita de vaga para a realização de testes TOEIC Bridge que venham a ser oferecidos 

pela Assessoria de Relações Internacionais (Arinter). 

1.5 O curso tem como objetivo ampliar as oportunidades de atuação acadêmica e 

profissional dos participantes em contextos de língua inglesa, possibilitando a realização 

do exame do TOEIC Bridge com maior segurança e melhor preparo para um desempenho 

satisfatório. 

2 DA CARACTERIZAÇÃO DO CURSO  

2.1 O curso preparatório TOEIC Bridge visa ao nivelamento em língua inglesa para pessoas cuja 

língua materna não é o inglês. O teste avalia até o nível B1 (intermediário), de acordo com o 

quadro comum europeu de referência para línguas. 

2.2 Trata-se de um curso oficial com 40 (quarenta) aulas on-line, exclusivo para o TOEIC Bridge, 

desenvolvido pela Mastertest - ETS, instituição responsável pelo teste. 



3 DAS VAGAS 

3.1 Serão ofertadas 300 (trezentas) vagas para estudantes e 100 (cem) vagas para 

servidores do IFPE, número que  poderá ser ampliado em caso de disponibilidade de mais 

vagas pela Mastertest. 

3.2 As vagas serão preenchidas de acordo com a ordem de cadastro no formulário de 

inscrição. 

4 DAS INSCRIÇÕES 

4.1 As inscrições para o curso preparatório para o TOEIC Bridge serão exclusivamente on-

line, no Google Formulários. 

4.2 O curso se destina a estudantes e servidores do IFPE.  

4.3 A inscrição é gratuita e será feita exclusivamente pela internet, por meio de 

formulário disponível em em https://cutt.ly/AuQNEnL do dia 17 de junho de 2020 até as 

23h59 do dia 27 de junho de 2020, observado o horário oficial de Brasília/DF. 

4.4 A inscrição implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas nesta Chamada 

Pública, das quais não se poderá poderá alegar desconhecimento. 

4.5 O IFPE não se responsabilizará por requerimentos de inscrição não recebidos por 

motivos de ordem técnica dos computadores, falhas na comunicação, congestionamento 

das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que 

impossibilitem a transferência dos dados. 

5 DA SELEÇÃO 

5.1 O/a candidato/a deverá comprovar o vínculo com o IFPE por meio do upload, no 

formulário de inscrição, de print em PDF da página dos dados pessoais no Q-Acadêmico 

(para estudantes) ou no Sigepe (para servidores). 

5.2 As inscrições serão computadas de acordo com a ordem de cadastro e conforme o 

número de vagas estabelecido no subitem 3.1. Uma vez feito cadastro no formulário, o/a 

candidato/a receberá um e-mail contendo recibo de resposta, o que confirma a inscrição. 

5.2.1 As informações fornecidas no formulário de inscrição e o seu correto 

preenchimento são de responsabilidade do/a candidato/a, dispondo o IFPE do direito de 

excluir do processo de ingresso quem que não preencher a solicitação de inscrição de 

forma completa e/ou correta e/ou fornecer dados comprovadamente inverídicos. 

6 DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

6.1 A lista preliminar dos candidatos com inscrição deferida para o curso preparatório 

TOEIC Bridge  será divulgada no dia 28 de junho na página da Arinter, no site do IFPE, 

disponível pelo link : https://portal.ifpe.edu.br/ 

 

 



6.2 Qualquer recurso referente à inscrição deverá ser interposto por meio de formulário 

disponível em : https://cutt.ly/kuQMiGK, entre a 0h do dia 29 de junho de 2020 e as 23h59 

do dia 30 de junho de 2020. 

6.3 O resultado final, após análise dos recursos, será publicado no dia 1º de julho de 2020 

na página da Arinter, pelo link link https://portal.ifpe.edu.br/ 

7 DO CURSO  

7.1 O curso será feito a distância, on-line. A empresa Mastertest - ETS entrará em contato 

por e-mail com os candidatos cujas inscrições tiverem sido deferidas, e o curso deverá 

ser realizado no período previsto de 6 de julho a 15 de novembro de 2020.  

7.2 O IFPE não se responsabiliza pelos equipamentos eletrônicos necessários para o 

desenvolvimento do curso. Cada estudante deverá garantir o acesso com recursos 

próprios.  

7.3 O IFPE não se responsabiliza pelo curso, que é realizado pela Mastertest - ETS. 

7.4  Após a conclusão do curso, a Mastertest - ETS fornecerá um certificado eletrônico a 

cada concluinte.  

8 DOS CASOS OMISSOS E DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  

8.1 A Arinter poderá, em função de aspectos formais e a seu único e exclusivo critério, 

alterar a presente Chamada Pública independentemente do calendário estabelecido. 

8.2 Em caso de desistência, o/a participante deverá comunicar à Arinter com 

antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data prevista para o início do 

curso, apresentando justificativa. 

8.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Arinter.  

8.4 O atendimento para esclarecimento de dúvidas ou dificuldades no preenchimento 

dos formulários será feito através dos e-mails arinter@reitoria.ifpe.edu.br e 

ctec@reitoria.ifpe.edu.br.  

9  CRONOGRAMA  

Etapas Prazos 

Inscrições De 19/6/2020 a 27/6/2020 

Divulgação dos Resultado Preliminar 28/6/2020 

Interposição de Recursos                           De 29/6/2020 a 30/6/2020 

Divulgação do Resultado Final 1º/7/2020 

Início de acesso ao curso 6/7/2020 



Prazo final para a conclusão do curso 15/11/2020 

 

                                                                                                                     

                                                                                                                     

                                                                                                       Recife , 19 de junho de 2020. 

                                                                          

 

JUSSARA DE FREITAS MAGALHÃES PIMENTEL 

  

  

 

 


