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ONDE SE LÊ:
3.2.4 A prova de proficiência na Língua Inglesa será realizada pelo ABA- GlobEducar Aflitos
localizado na Av. Rosa e Silva, 1510, Tel. (81) 3427.8822, das 09 às 12 horas do dia
11.09.2018 de 2018. A inscrição para o teste poderá ser realizada diretamente com a ABA de
uma das seguintes formas até o dia 05.09.2018 de 2018:

PRESENCIALMENTE: Na ABA Aflitos (Av. Rosa e Silva, 1510) das 8h às 12:30h e
das 14 às 18h de segunda a sexta-feira e das 8h às 12h aos sábados;

ONLINE (preferencialmente): Através do site globeducar.com/testes/inscrição – o
candidato deve selecionar “Testes de Inglês para Programas de Pós- Graduação no Brasil”,
preencher o formulário online e fazer o pagamento via PagSeguro, por boleto bancário ou
cartão de crédito. Após a confirmação de pagamento, o candidato receberá confirmação de
inscrição por e-mail.
LEIA-SE:
3.2.4 A prova de proficiência na Língua Inglesa será realizada pelo ABA- GlobEducar Aflitos
localizado na Av. Rosa e Silva, 1510, Tel. (81) 3427.8822, das 09 às 12 horas do dia
11.09.2018 de 2018. A inscrição para o teste poderá ser realizada diretamente com a ABA de
uma das seguintes formas, do dia 27.09.2018 até o dia 05.09.2018:

ONLINE (preferencial): Através do site http://globeducar.org/testes/inscricao/ – o
candidato deve preencher o formulário online e fazer o pagamento via PagSeguro, por boleto
bancário ou cartão de crédito. Após a confirmação de pagamento, o candidato receberá
confirmação de inscrição por e-mail. Esta confirmação de pagamento (ou o boleto pago)
deverá ser apresentada no dia do teste;

PRESENCIALMENTE: Na GlobEducar (ABA Aflitos, 2° piso - Av. Cons. Rosa e
Silva, 1510) das 9h às 12h30 e das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira – apenas em espécie.
O candidato ou candidata receberá um recibo de pagamento, que deverá ser apresentado no dia do
exame.
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