
Dez/2013

Ficha de Inscrição
Exames de Cambridge

Modo: Exame: No. do Candidato 
Paper-based KET BEC PRELIMINARY YLE - STARTERS TKT Módulo 1    
Computer-based PET BEC VANTAGE YLE - MOVERS TKT Módulo 2 

FCE BEC HIGHER YLE - FLYERS TKT Módulo 3 
CAE ILEC TKT KAL 

      Uso da filial CPE ICFE TKT CLIL Uso da filial 
 Período do exame Filial / Venue

Março/ Abril   Maio/ Junho/ Julho Agosto/ Setembro Novembro/Dezembro Ano 

 Favor preencher com letras maiúsculas (como deverá ser impresso no certificado) 
Será cobrada uma taxa de £ 21.22 para alterações de nomes em certificados 

 Nome do candidato

 Último sobrenome 

 Endereço 

 Bairro Cidade 

 UF CEP Data do nascimento

 Tel Cel Tel Res Tel Com

 Sexo Feminino  ?otohnac é êcoV onilucsaM Sim Não 

 Nacionalidade Língua materna

 Email CPF

 Preenchimento para menores de 18 anos Nome responsável         

)levásnopser( otnemicsan ed ataD        CPF responsável

 Você tem necessidades especiais: física, visual ou auditiva e necessita de acompanhamento especial durante o exame?

Não Sim Qual? Especificar:

 Você é aluno do curso preparatório para o FCE/CAE? Não         Sim 

 Você é aluno da Cultura Inglesa? Não Sim Nível?         

 Você estuda em outra escola de inglês? Não Sim Nome da escola?   

 Você já prestou algum exame internacional? Não Sim Qual(is)?   

 Nome da escola/Universidade onde estuda Série atual 

 Nome da empresa/Estabelecimento onde trabalha 

Recebi, li e concordo com os Regulamentos e estou ciente de que a data do exame escrito estabelecida por 
Cambridge ESOL é comunicada no ato da inscrição, permanecendo inalterada (exames orais: data a definir).

 Assinatura: ___________________________________________________________ 

 Para uso da Cultura Inglesa
 otnemagaP ed samroF sobicer sod .ºN 

  $R atsiv À   .ºN 

 $R  $R sezev 2    .ºN   .ºN 

 Nº.   Nº.    Nº.    3 vezes R$  R$  R$  

Nº.   Nº.   Nº.   Nº.   4 vezes R$ R$ R$ R$ 

 Referência Exam Level Non-exam level Private  External 

Conferido por _____________________________________________________________
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Regulamentos Exames de Cambridge
A ser entregue ao candidato/ responsável no ato da inscrição 

  
OPÇÕES DE PAGAMENTO 

À VISTA no ato da inscrição ou em até 4 PARCELAS, sendo a 1a. no ato da inscrição e as demais nos meses consecutivos. O 

número de parcelas depende da época em que for feita a inscrição, conforme informação disponibilizada no portal da Cultura 

Inglesa (www.culturainglesasp.com.br/exames). 
 

PAGAMENTOS COM ATRASO 

O pagamento das parcelas com atraso implica em multa de 2% sobre o valor. 
 

AUTORIZAÇÃO DO USO DE IMAGEM 

Autorização do uso do nome e imagem, pela CULTURA INGLESA, exclusivamente para disponibilização no site de Verificação 

de Resultados Online. O site de Verificação de Resultados Online destina-se às organizações que desejam verificar o resultado 

do candidato no exame de Cambridge ESOL. Os candidatos serão capazes de controlar quem pode acessar o seu resultado e 

ver sua foto.  
 

DESISTÊNCIA 

A desistência da inscrição por parte do aluno ou o não comparecimento a qualquer uma das etapas do exame implica na 

desclassificação do candidato. No entanto, o candidato deverá efetuar o pagamento integral do exame. Não haverá devolução 

de taxas.  
 

CANCELAMENTO DE EXAMES 

Não havendo quórum mínimo de candidatos, o exame será cancelado e as taxas integralmente devolvidas. 
 

DATAS, HORÁRIOS E LOCAIS 

As datas dos exames escritos estabelecidas por Cambridge ESOL são comunicadas no ato da inscrição, permanecendo 

inalteradas.  

Datas dos exames orais, horários e locais serão comunicados posteriormente, com antecedência à data do exame escrito, e 

não poderão, sob nenhuma circunstância, ser alterados.  

Os candidatos serão responsáveis por retirar os horários e locais de exames na secretaria da filial onde se inscreveram. 
 

TRANSFERÊNCIAS 

Não há transferências de taxas entre exames e períodos de exame.  
 

RESULTADOS 

Os candidatos deverão retirar os resultados nas filiais onde se inscreveram. Não existe revisão de prova. 
 

CERTIFICADOS 

Os candidatos poderão retirar os certificados nas filiais onde se inscreveram ou aguardar o convite para o evento de entrega. 

Os nomes serão impressos nos certificados conforme o preenchimento da ficha de inscrição.  Para correções de nomes por 

erro de preenchimento da ficha, será cobrada uma taxa de £21.22 (vinte e uma Libras Esterlinas e vinte e dois centavos), 

convertidos pela taxa de cotação oficial do dia de pagamento. 

Os candidatos deverão comparecer pelo menos 15 minutos antes do início dos exames trazendo carteira de identidade 

original.   


