1) Dias, horários e locais de realização do Exame na Fatec de Itapetininga:
PRIMEIRA SESSÃO DE APLICAÇÃO DO EXAME
20 vagas
19 de junho de 2015 (sexta-feira)
inicio: 14h
termino: 15:50 horas
duração do exame: 1 hora e 55 minutos (35 minutos Listening, 25 minutos structure e 55 minutos reading)
Comparecer ao local de exame 30 minutos antes. Atrasos não serão permitidos.
Local: sala 5 bloco B

SEGUNDA SESSÃO DE APLICAÇÃO DO EXAME
20 vagas
22 de junho de 2015 (segunda-feira)
inicio: 14h
termino: 15:50 horas
duração do exame: 1 hora e 55 minutos (35 minutos Listening, 25 minutos structure e 55 minutos reading)
Comparecer ao local de exame 30 minutos antes. Atrasos não serão permitidos.
Local: sala 5 bloco B

2) Procedimentos para realizar a inscrição:
A inscrição deve ser realizada pelo próprio aluno matriculado no 6° ciclo (apenas) de Agro/ADS ou
COMEX (apenas) interessado e é feita 100% online no seguinte endereço:

http://isfaluno.mec.gov.br/
1) clicar no link acima
2) escolher opção TESTES DE PROFICIÊNCIA
3) seguir as instruções que forem aparecendo

3) Prazo de realização da inscrição:
A inscrição online poderá ser realizada do dia 27 de maio de 2015 (quarta feira) até à meia noitedo dia 16 de
junho de 2015 (terça feira). Vagas limitadas a 20 vagas na primeira sessão e outras 20 vagas na segunda
sessão. O sistema não permite inscrições fora do prazo.

4) Feita a inscrição online qual é o próximo passo?:
Realizada a inscrição, comparecer 30 minutos antes no dia/hora da sessão em que se encontra
inscrito munido de documento de identidade com foto (RG, CNH ou passaporte). Material de escrita não é
necessário pois será entregue pelos examinadores. Celulares se vierem, deverão estar desligados durante todo
o tempo de realização do exame.

5) Dúvidas ou maiores esclarecimentos?
Maiores esclarecimentos, entre em contato com o coordenador local do Programa Idioma sem Fronteira, prof.
Jefferson Biajone, em jbiajone@gmail.com ou 15 98166 3280 (whatsapp).
Vagas limitadas! não perca essa oportunidade de realização gratuita do exame TOEFL ITP cuja durabilidade é
de 2 anos.

