
============================================================ 
Espanhol - Área 01 
 
A prova de Proficiência de Língua Espanhola acontecerá em 16.12.2020, 
às 09:00.  
O certame está organizado dessa maneira:  
 
1a Parte- Orientação e Treinamento sobre Plataforma onde será realizado 
o teste (www.exam.net) - 09:00-09:30 
 
2a Parte - Identificação e Registro dos Candidatos - 09:30-09:45 
 
3a Parte - Início do Exame - 10:00-12:00 
 
Solicitamos que preencham os dados nesse formulário e encaminhem cópia 
digitalizada do documento identidade, foto recente e Termo de Ciência, Isenção 
e Responsabilidade:  
 
https://form.jotform.com/driufpe/prova-proficiencia-dri 
 
As informações prestadas neste formulário são fundamentais para segurança 
do candidato e preenchimento correto do certificado a ser enviado 
posteriormente.  
 
Antes de preencher o formulário, os candidatos devem ler as informações do 
seguinte Manual em anexo. O Termo de Ciência encontra-se na parte final do 
respectivo documento. No termo, as informações sobre o Programa de 
Pós-Graduação e Edital devem ficar em branco.  
 
Destacamos que a Sessão de Orientação acontecerá no mesmo dia da prova 
conforme explicação acima.  
 
O link para realização da Prova é : 
 
https://zoom.us/j/96557560525?pwd=ZVRGRVdkL0VNcXQ2Y0tDZ0M5dFowU
T09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.exam.net/
https://form.jotform.com/driufpe/prova-proficiencia-dri
https://zoom.us/j/96557560525?pwd=ZVRGRVdkL0VNcXQ2Y0tDZ0M5dFowUT09
https://zoom.us/j/96557560525?pwd=ZVRGRVdkL0VNcXQ2Y0tDZ0M5dFowUT09


============================================================ 
Espanhol - Área 02 
 
A prova de Proficiência Língua Espanhola  acontecerá em 16.12.2020, às 
14:00h. 
O certame está organizado dessa maneira:  
 
1a Parte- Orientação e Treinamento sobre Plataforma onde será realizado 
o teste (www.exam.net) - 14:00-14:30 
 
2a Parte - Identificação e Registro dos Candidatos - 14:30-14:45 
 
3a Parte - Início do Exame - 15:00-17:00 
 
Solicitamos que preencham os dados nesse formulário e encaminhem cópia 
digitalizada do documento identidade, foto recente e Termo de Ciência, Isenção 
e Responsabilidade:  
 
https://form.jotform.com/driufpe/prova-proficiencia-dri 
 
As informações prestadas neste formulário são fundamentais para segurança 
do candidato e preenchimento correto do certificado a ser enviado 
posteriormente.  
 
Antes de preencher o formulário, os candidatos devem ler as informações do 
seguinte Manual em anexo. O Termo de Ciência encontra-se na parte final do 
respectivo documento. No termo, as informações sobre o Programa de 
Pós-Graduação e Edital devem ficar em branco.  
 
Destacamos que a Sessão de Orientação acontecerá no mesmo dia da prova 
conforme explicação acima.  
 
O link para realização da Prova é : 
 
https://zoom.us/j/95345308698?pwd=WmJuZnBJaFBPSUxHdVFPa1d6amxPdz
09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.exam.net/
https://form.jotform.com/driufpe/prova-proficiencia-dri
https://zoom.us/j/95345308698?pwd=WmJuZnBJaFBPSUxHdVFPa1d6amxPdz09
https://zoom.us/j/95345308698?pwd=WmJuZnBJaFBPSUxHdVFPa1d6amxPdz09


============================================================ 
Espanhol - Área 03 
 
A prova de Proficiência Língua Espanhola  acontecerá em 17.12.2020, às 
14:00h. 
O certame está organizado dessa maneira:  
 
1a Parte- Orientação e Treinamento sobre Plataforma onde será realizado 
o teste (www.exam.net) - 14:00-14:30 
 
2a Parte - Identificação e Registro dos Candidatos - 14:30-14:45 
 
3a Parte - Início do Exame - 15:00-17:00 
 
Solicitamos que preencham os dados nesse formulário e encaminhem cópia 
digitalizada do documento identidade, foto recente e Termo de Ciência, Isenção 
e Responsabilidade:  
 
https://form.jotform.com/driufpe/prova-proficiencia-dri 
 
As informações prestadas neste formulário são fundamentais para segurança 
do candidato e preenchimento correto do certificado a ser enviado 
posteriormente.  
 
Antes de preencher o formulário, os candidatos devem ler as informações do 
seguinte Manual em anexo. O Termo de Ciência encontra-se na parte final do 
respectivo documento. No termo, as informações sobre o Programa de 
Pós-Graduação e Edital devem ficar em branco.  
 
Destacamos que a Sessão de Orientação acontecerá no mesmo dia da prova 
conforme explicação acima.  
 
O link para realização da Prova é : 
 
https://zoom.us/j/97687831513?pwd=cnhaVGIwQWsyb3g2M0pWdUtxd3VUQT
09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.exam.net/
https://form.jotform.com/driufpe/prova-proficiencia-dri
https://zoom.us/j/97687831513?pwd=cnhaVGIwQWsyb3g2M0pWdUtxd3VUQT09
https://zoom.us/j/97687831513?pwd=cnhaVGIwQWsyb3g2M0pWdUtxd3VUQT09


 
============================================================ 
Espanhol - Área 04 
 
A prova de Proficiência Língua Espanhola  acontecerá em 17.12.2020, às 
14:00h. 
O certame está organizado dessa maneira:  
 
1a Parte- Orientação e Treinamento sobre Plataforma onde será realizado 
o teste (www.exam.net) - 14:00-14:30 
 
2a Parte - Identificação e Registro dos Candidatos - 14:30-14:45 
 
3a Parte - Início do Exame - 15:00-17:00 
 
Solicitamos que preencham os dados nesse formulário e encaminhem cópia 
digitalizada do documento identidade, foto recente e Termo de Ciência, Isenção 
e Responsabilidade:  
 
https://form.jotform.com/driufpe/prova-proficiencia-dri 
 
As informações prestadas neste formulário são fundamentais para segurança 
do candidato e preenchimento correto do certificado a ser enviado 
posteriormente.  
 
Antes de preencher o formulário, os candidatos devem ler as informações do 
seguinte Manual em anexo. O Termo de Ciência encontra-se na parte final do 
respectivo documento. No termo, as informações sobre o Programa de 
Pós-Graduação e Edital devem ficar em branco.  
 
Destacamos que a Sessão de Orientação acontecerá no mesmo dia da prova 
conforme explicação acima.  
 
O link para realização da Prova é : 
 
https://zoom.us/j/92457599133?pwd=TXNBdmRUbHpwN3RjaFZNa0w4cW8rdz
09 
 
============================================================ 
 
Destacamos ainda que os certificados só serão enviados aos Candidatos 
que pagaram a respectiva taxa de inscrição conforme Edital.  
 

http://www.exam.net/
https://form.jotform.com/driufpe/prova-proficiencia-dri
https://zoom.us/j/92457599133?pwd=TXNBdmRUbHpwN3RjaFZNa0w4cW8rdz09
https://zoom.us/j/92457599133?pwd=TXNBdmRUbHpwN3RjaFZNa0w4cW8rdz09

