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EDITAL INTERNO DE SELEÇÃO DE ESTUDANTES DO IFRS PARA REALIZAÇÃO DE TESTE DE 

PROFICIÊNCIA DE LÍNGUA INGLESA 

 
A PRÓ-REITORA DE EXTENSÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL (IFRS), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria nº 189/2022, torna público o Edital interno de seleção de estudantes do IFRS para 

realização de teste de proficiência de língua inglesa.  

 
1. DO OBJETIVO 
 
1.1. Selecionar estudantes regularmente matriculados no IFRS para realização de teste de 
proficiência de língua inglesa pela British Council EnglishScore.  
 
2. DO TESTE 
 
2.1. O teste EnglishScore é um teste móvel e certificado de língua inglesa.  
2.2. A pontuação do teste varia entre 0 e 599 e está alinhada ao Quadro Europeu Comum de 
Referência para Línguas (CEFR). 
2.3. O EnglishScore é realizado por telefone celular, através de aplicativo móvel que pode ser 
baixado no Android Play Store e no Apple iPhone.  
2.4. São avaliadas as seguintes habilidades linguísticas: gramática e vocabulário, compreensão 
de leitura, compreensão auditiva, produção oral e produção escrita, através dos testes CoreSkill, 
Speaking e Writing. 
2.5. A EnglishScore British Council fará uma capacitação prévia para a realização do teste, 
conforme cronograma no item 6, cuja presença do estudante candidato é obrigatória para 
confirmação de sua inscrição.  
2.6. O teste usa tecnologia adaptativa para fornecer perguntas adaptadas ao nível do 
candidato, além da ativação da câmera frontal do usuário para supervisionar os alunos para 
detectar trapaças e má conduta.  
2.7.  A emissão do certificado estará condicionada ao pagamento do teste. O desconto será 
aplicado no momento do pagamento, e deverá ser realizado diretamente entre o estudante e a 
EnglishScore, conforme será explicado na capacitação prevista no cronograma deste edital.  
 
3. DAS VAGAS  
 
3.1. Serão selecionados estudantes regularmente matriculados no IFRS, sem limite de vagas, 
para realização do teste de proficiência EnglishScore, com desconto de 50% (cinquenta por 
cento) no valor total da inscrição.  
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4. DOS REQUISITOS PARA A CANDIDATURA  
 
4.1. Poderão se inscrever os estudantes que atendam os seguintes requisitos: 

a) Ser estudante regularmente matriculado no IFRS em qualquer nível de ensino; 
 

5. DAS INSCRIÇÕES 
 
5.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente por meio formulário eletrônico de 
inscrição, conforme cronograma descrito no item 6.  
5.2. No ato da inscrição, caberá ao candidato anexar, diretamente no formulário eletrônico 
de inscrição, o comprovante de matrícula; 
5.3. O documento deverá ser anexado em formato de arquivo .pdf.  
5.4. O envio e legibilidade dos arquivos enviados são de inteira responsabilidade do candidato. 
5.5. O IFRS não se responsabilizará por inscrições não recebidas em decorrência de eventuais 
problemas técnicos, ou pelo recebimento de arquivos corrompidos. 
5.6. Não serão aceitas inscrições realizadas em desacordo com as normas e prazos do 
presente edital. 
5.7. Será critério de desclassificação do candidato, em qualquer tempo, a constatação de 
informações inverídicas prestadas. 
5.8. Em havendo mais de uma inscrição pelo mesmo candidato, será considerada apenas a 
última inscrição enviada.  
 
6. DO CRONOGRAMA 
 
6.1. As fases e prazos do presente edital ficam assim estabelecidos: 

Fases Prazo 

1. Publicação do edital 02 de março 

2. Período de Submissão das inscrições  02 a 12 de março 

3. Divulgação preliminar das inscrições homologadas  13 de março 

4. Recursos quanto à não homologação 14 de março 

5. Divulgação final das inscrições homologadas 15 de março 

6. Divulgação do resultado final 15 de março 

7. Capacitação e simulado para estudantes selecionados (participação 
obrigatória) 

16 de março às 
18h30 

8. Prazo para realização do teste 16 a 31 de março 
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7. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
 
7.1. Somente serão homologadas as inscrições que estiverem em conformidade com o item 4 
do presente edital. 
7.2. As inscrições fora do prazo estipulado no item 6 ou incompletas não serão homologadas. 
 
8. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS 
 
8.1. Os estudantes homologados deverão participar da capacitação e realizar o simulado 
oferecido pela British Council English Score, conforme previsto no cronograma deste edital.  
8.2. Após a realização da etapa descrita no item 8.1, os estudantes selecionados deverão 
realizar o(os) teste(s): “CoreSkill, Speaking e/ou Writing”. 
 
9. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
9.1. O resultado do processo de seleção será divulgado pelo IFRS na aba Editais, na data 
estabelecida no cronograma deste edital. 
 
10. DOS RECURSOS 
 
10.1. A interposição de recursos poderá ser realizada, conforme datas previstas no 
cronograma, através de encaminhamento do recurso, com respectiva justificativa, ao e-mail 
assuntos.internacionais@ifrs.edu.br com o assunto: Recurso Edital – Teste de Proficiência de 
Língua Inglesa EnglishScore. 
10.2. Os recursos serão analisados pela Pró-reitoria de Extensão. 
 
11. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
11.1. Será responsabilidade de cada candidato acompanhar as publicações referentes a este 
edital. 
11.2. As dúvidas relacionadas ao presente edital deverão ser encaminhadas para o endereço 
eletrônico assuntos.internacionais@ifrs.edu.br, constando no assunto do e-mail “Dúvidas sobre 
o Edital – Teste de proficiência de Língua Inglesa EnglishScore.” 
11.3. A qualquer tempo este edital poderá ser revogado, retificado ou anulado, no todo ou em 
parte, por motivo de interesse público, sem que isso implique direito à indenização de qualquer 
natureza. 
11.4. Os casos omissos serão decididos pela Pró-reitoria de Extensão.  

      
 

MARLOVA BENEDETTI 
Pró-reitora de Extensão do IFRS 
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