Centro LH IDIOMAS Preparation Centre CAMBRIDGE
Ficha de Inscrição 2022 - Cambridge Assessment
[
[
[
[

] Pre A1 Starters*
] A1 Movers*
] A2 Key (KET)*
] B1 Preliminary (PET)*

[
[
[
[

] B2 First (FCE)*
] C1 Advanced (CAE)*
] C2 Proficiency (CPE)*
] TKT (4 módulos)

*Data e horário do Teste Oral serão informados 1 (um) mês antes da prova

PREENCHIMENTO EM LETRA DE FORMA LEGÍVEL

__________________________________________________________________, ______/______/_______.
Local do Exame - Cidade, Estado
Data

Favor preencher seu nome em letra de forma, exatamente como deverá ser impresso no Certificado.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(Muita atenção na grafia do nome, porque nome errado pode impedir o aluno de realizar a prova)

Todos os campos são de preenchimento obrigatório.
Nome: _________________________________________________________________________________
Data de Nascimento: _____/_____/_______ (DD/MM/AAAA) – Idade: _______________________________
Telefone fixo: (_____)____________________________ - Celular: (_____)___________________________
E-mail (em letra de forma LEGÍVEL): _________________________________________________________
(Atenção ao correto preenchimento do e-mail, essa informação será usada para a compra da prova)
CPF: ____________________________ - _________ - R.G. ________________________________ - ____
Endereço: ______________________________________________________________________________
Cidade: __________________________________ Estado: __________ CEP: ________________________
Você tem necessidades especiais físicas, cognitivas, visuais ou auditivas? (É necessário atestado
comprovando a condição.)
Não____ Sim ______ Qual? ________________________________________________________________

__________________________________________________________________, ______/______/_______.
Assinatura do aluno ou responsável legal
Data
IMPRIMIR E ENTREGAR NO DIA DO EXAME.
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PREENCHIMENTO EM LETRA DE FORMA LEGÍVEL
Se o candidato for menor de idade, preencher abaixo com os dados do responsável legal.
Nome completo: __________________________________________________________________________
Data de Nascimento: _____/_____/_______ (DD/MM/AAAA) – Idade: _______________________________
Telefone fixo: (_____)____________________________ - Celular: (_____)___________________________
E-mail (em letra de forma LEGÍVEL): _________________________________________________________
(Atenção ao correto preenchimento do e-mail, essa informação será usada para a compra da prova)
CPF: ____________________________ - _________ - R.G. ________________________________ - ____
Endereço: ______________________________________________________________________________
Cidade: __________________________________ Estado: __________ CEP: ________________________

__________________________________________________________________, ______/______/_______.
Assinatura do aluno ou responsável legal
Data

Termo de Compromisso – Leia com atenção
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

As datas são fixas e determinadas pela Cambridge Assessment, portanto candidatos com restrição
religiosa devem estar atentos ao dia da semana e horário.
Após confirmada a inscrição e feito o pagamento não é mais possível cancelar a prova nem transferir
para outra data, horário ou para outro candidato.
Um mês antes da data da prova, será entregue pela escola o documento de confirmação (CoEConfirmation of Entry), com local, data e horário dos testes escritos e orais, documentos necessários para
a realização da prova e também login e senha para que o candidato, após o exame, possa ter acesso
online aos seus resultados. É de responsabilidade da escola a entrega imediata do documento de
confirmação (CoE) ao candidato. Caso essa confirmação não chegue no prazo descrito, o candidato
deverá entrar em contato com a escola.
Em caso de cancelamento da data de aplicação escolhida, por número insuficiente de inscritos ou decisão
logística do Centro LH IDIOMAS, o candidato poderá optar entre cancelar sua inscrição ou adiá-la para a
próxima data disponível, sem nenhum tipo de multa ou taxa.
O candidato deverá chegar ao local do exame com uma hora de antecedência para o teste escrito e
com trinta minutos de antecedência para o teste oral. Os Centros Aplicadores são expressamente
instruídos pela Cambridge Assessment a não permitir a entrada de nenhum candidato, sob nenhuma
circunstância, após o início da prova.
É obrigatória a apresentação de documento original e válido com foto mesmo para candidatos menores
de idade (RG, CNH ou passaporte válido) em cada etapa do teste. Recomendamos, também, que o
candidato leve o documento de confirmação (CoE) para ter à mão as informações importantes sobre sua
prova. CANDIDATOS SEM A DEVIDA IDENTIFICAÇÃO OFICIAL NÃO PODERÃO FAZER O TESTE,
SENDO CONSIDERADOS AUSENTES. Qualquer outro documento não será aceito.
Em caso de ausência não haverá remarcação da prova e nem devolução dos valores pagos.
Além do documento de identificação, o candidato deverá ter consigo para a realização do teste dois lápis
pretos, das canetas azuis ou pretas, borracha e apontador. É permitido que o candidato leve uma
garrafa de água transparente (sem rótulo).

IMPRIMIR E ENTREGAR NO DIA DO EXAME.
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9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.

Candidatos com necessidades especiais deverão apresentar, no momento da inscrição no sistema,
atestado comprovando sua condição. A Cambridge Assessment providenciará provas adaptadas para
alguns casos de necessidade especial. É de responsabilidade do Centro LH IDIOMAS que o atestado seja
encaminhado para o Cambridge Assessment no momento da inscrição.
É vedado ao candidato entrar na sala de teste com qualquer tipo de dispositivo eletrônico (telefone,
celular, MP3, calculadora, gravador, etc), qualquer tipo de comida (chocolate, salgadinho, frutas, etc),
ou objetos não descritos no ite 8.
Por questões de segurança, bem como para confirmação de identidade do candidato, a Cambridge
Assessment requer que todos os candidatos estejam cientes que podem ser fotografados no dia do teste.
A prova oral do candidato poderá ser gravada (áudio), exclusivamente para avaliação dos examinadores.
A gravação não será disponibilizada para nenhum outro objetivo.
A não realização de um ou mais componentes da prova (Reading & Use od English, Writing, Listening ou
Speaking) acarretará falta e, portanto, o candidato será considerado ausente para todos os fins, a falta
em um dos componentes também impede a correção da prova, ou seja, o candidato não receberá nenhum
tipo de resultado.
A data de publicação das notas será divulgada no documento de confirmação (CoE).podendo ser
alterada pela Cambridge Assessment sem aviso prévio.
Candidatos podem solicitar revisão de notas, até 30 dias após a liberação dos resultados pela Cambridge
Assessment, mediante pagamento de taxa de R$ 200,00. A revisão pode ocasionar aumento, manutenção
ou diminuição da nota obtida. A solicitação e o pagamento devem ser feitos na escola de origem do
candidato.
O certificado será enviado para a escola que inscreveu o candidato aproximadamente 4 meses após a
realização do exame de proficiência.
É de inteira responsabilidade do candidato ou de seu responsável legal conferir os dados da ficha de
inscrição, especialmente a grafia do nome. Essa grafia será transcrita para o certificado e em caso de erro
e necessidade de nova emissão do documento, haverá um custo de R$ 400,00, valor que deverá ser
pago na escola de origem do candidato. O candidato ou responsável legal terá a possibilidade de verificar
seus dados no momento do recebimento do documento confirmação (CoE) e também no dia do teste,
devendo informar eventuais correções imediatamente à equipe do Centro Aplicador.
A Cambridge Assessment não emite segunda via de certificados em caso de perda pelo candidatou
escola. Caso isso aconteça, o candidato deverá pagar uma taxa de e receberá uma certidão de resultado
como comprovante da nota no exame de proficiência.

Li, compreendi e me responsabilizo pelos dados informados na Ficha de Inscrição e pela ciência das
informações do Termo de Compromisso. Desde já autorizo expressamente o uso e divulgação do meu nome,
imagem e som de voz, tanto pelo Centro LH IDIOMAS quanto pela Cambridge Assessment.

__________________________________________________________________, ______/______/_______.
Cidade, Estado
Data

_______________________________________________________________________________________
Nome completo / Número do RG
(Em caso de responsável legal, informar grau de parentesco)

_______________________________________________________________________________________
Assinatura do candidato ou responsável legal

IMPRIMIR E ENTREGAR NO DIA DO EXAME.
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