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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA SOCIAL, DO TRABALHO E DAS
ORGANIZAÇÕES
EDITAL N˚ 03/2014
SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
PSICOLOGIA SOCIAL, DO TRABALHO E DAS ORGANIZAÇÕES PARA OS CURSOS DE
MESTRADO ACADÊMICO E DE DOUTORADO PARA O PRIMEIRO PERÍODO LETIVO DE
2015

PREÂMBULO
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social, do Trabalho e das
Organizações (PPG-PSTO), no uso de suas atribuições legais, torna público e estabelece a
retificação do Edital Nº 02/2014 nos itens a seguir descritos, mantendo inalterados os demais
itens do edital.
ANEXO 4
Onde se lê:
INSTRUÇÕES PARA O EXAME DE INGLÊS
O candidato deverá apresentar comprovante de proficiência na língua inglesa por meio
de um certificado ou de um score report, realizando um dos testes mencionados a seguir, ou
testes correspondentes, TOEFL (Test of English as Foreign Language), Toiec (Test of English
for International Communication), ambos testes estadunidenses; Ielts (International English
Language Testing System) ou certificados de proficiência em língua inglesa emitidos pela
Universidade de Cambridge, testes britânicos.
Será parte da tarefa dos candidatos realizar o exame de proficiência em língua inglesa e
apresentar os certificados pertinentes. Somente serão considerados os resultados das secções
Reading dos testes. Os certificados serão aceitos dentro do prazo de validade destes. As
normas para aceitação de cada teste ou certificado estão descritas abaixo.
Para o teste TOEFL:
 Na versão ITP (Test of English as a Foreign Language – Institutional Testing Program secção 3 Reading) o candidato deverá obter, no mínimo, um scaled score de 51
(cinquenta e um).


Na versão IBT (Test of English as a Foreign Language – Internet Based Testing –
secção 1 Reading ), o candidato/a deverá alcançar um mínimo de 18 (dezoito) pontos,
cuja pontuação máxima é de 30 (trinta) pontos.

Para os testes de Cambridge:
Os testes de Cambridge atribuem níveis de proficiência em vários níveis. Considerando
a classificação europeia de níveis de proficiência, serão aceitos os níveis superiores a B1.
Portanto, serão aceitos os seguintes certificados:



CPE – Cambridge Proficiency Exam – Equivalente ao nível
CAE – Cambridge Advanced Exam – Equivalente a C1
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PET – Preliminary English Test – Equivalente a B2
FCE – First Certificate in English – Equivalente B1

Para o teste IELTS IELTS - International English Language Testing
Nas versões Academic e General, o teste apresenta 40 questões na secção Reading. O
candidato deverá obter uma pontuação variando entre 4.5 e 5.0. Na versão Academic, o
candidato deverá apresentar escore de 15 a 18 questões e um Band Score de 5.0. Na
versão General, o candidato deverá obter entre 23-26 questões e um Band Score de
5.0.
Para o teste TOIEC - Test of English for International Communication (TOEIC):
O candidato deverá apresentar uma pontuação equivalente a Unicertification 1
com escores entre 400 a 600 na secção Reading do teste. Para o TOIEC Bridge, na
secção Reading, o candidato deverá apresentar escores equivalente ou superiores a 86
pontos.

Leia-se:
ANEXO 4
INSTRUÇÕES PARA O EXAME DE INGLÊS
O candidato deverá apresentar comprovante de proficiência na língua inglesa por meio
de um certificado ou de um score report, realizando um dos testes mencionados a seguir, ou
testes correspondentes, TOEFL (Test of English as Foreign Language), Toiec (Test of English
for International Communication), ambos testes estadunidenses; Ielts (International English
Language Testing System) ou certificados de proficiência em língua inglesa emitidos pela
Universidade de Cambridge, testes britânicos.
Será parte da tarefa dos candidatos realizar o exame de proficiência em língua inglesa e
apresentar os certificados pertinentes. Somente serão considerados os resultados das secções
Reading dos testes. Os certificados serão aceitos dentro do prazo de validade destes. As
normas para aceitação de cada teste ou certificado estão descritas abaixo.
Para o teste TOEFL:
 Na versão ITP (Test of English as a Foreign Language – Institutional Testing Program secção 3 Reading) o candidato deverá obter, no mínimo, um scaled score de 51
(cinquenta e um).


Na versão IBT (Test of English as a Foreign Language – Internet Based Testing –
secção 1 Reading ), o candidato/a deverá alcançar um mínimo de 18 (dezoito) pontos,
cuja pontuação máxima é de 30 (trinta) pontos.

Para os testes de Cambridge:
Os testes de Cambridge atribuem níveis de proficiência em vários níveis. Considerando
a classificação europeia de níveis de proficiência, serão aceitos os níveis superiores a B1.
Portanto, serão aceitos os seguintes certificados:



CPE – Cambridge Proficiency Exam – Equivalente ao nível
CAE – Cambridge Advanced Exam – Equivalente a C1
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PET – Preliminary English Test – Equivalente a B2
FCE – First Certificate in English – Equivalente B1

Para o teste IELTS IELTS - International English Language Testing
Nas versões Academic e General, o teste apresenta 40 questões na secção Reading. O
candidato deverá obter uma pontuação variando entre 4.5 e 5.0. Na versão Academic, o
candidato deverá apresentar escore de 15 a 18 questões e um Band Score de 5.0. Na
versão General, o candidato deverá obter entre 23-26 questões e um Band Score de
5.0.
Para o teste TOIEC - Test of English for International Communication (TOEIC):
O candidato deverá apresentar uma pontuação equivalente a Unicertification 1
com escores superior a 350 na secção Reading do teste. Para o TOIEC Bridge, na
secção Reading, o candidato deverá apresentar escores equivalente ou superiores a 86
pontos.
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