
 
DADOS DO CANDIDATO 

 (       )   IDIOMAS (Instituto Ivoti: subsidiado)  (       )   Instituto Ivoti  (       )   EXTERNO 

NOME COMPLETO: 

ENDEREÇO: 

CIDADE: CEP: UF: 

SEXO: (       )  MASCULINO   (       )  FEMININO DATA DE NASCIMENTO:  

E-MAIL:  

Mencionar condições especiais de exame no caso do candidato ser portador de algum tipo de necessidade 

especial: 

 

DADOS DO RESPONSÁVEL (se o candidato for menor de idade) 

NOME COMPLETO: 

ENDEREÇO: 

CIDADE: CEP: UF: 

TEL.  RESIDENCIAL: 

          CELULAR: 
E-MAIL PESSOAL: 

 

NÚMERO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE: 

 

NÚMERO DO CPF: 

 

  DADOS DO EXAME 

(     )    YLE STARTERS (R$440,00) (     )   YLE MOVERS     (R$440,00) (     )   YLE FLYERS      (R$440,00) 

(     )     KET                     (R630,00) (     )    PET                      (R$650,00) (     )    FCE*                   (R$1130,00) 

(     )     CAE*                 (R$1150,00) (     )    CPE*                   (R$1200,00) (      )   TKT                      (R$410,00) 
FORMA DE PAGAMENTO: 
(     ) CHEQUE 

(     ) BOLETO 

À VISTA 

(     )     18/10/2019 

2 PARCELAS 

(     )   18/10/2019 

           19/11/2019 

3 PARCELAS 

            19/09/2019 

(     )    18/10/2019 

            19/11/2019 
As datas e horários estabelecidos paras as provas escritas são intransferíveis:

 

02/12/2019 – KET for Schools e PET for Schools 
03/12/2019 – FCE e YLE (Starters, Movers, Flyers)  

 

04/12/2019 – CAE 
05/12/2019 – CPE 

14/12/2019 – TKT 
 

As salas das provas serão informadas ao candidato com antecedência através de timetable individualizado. Os 
níveis YLE receberão cópia física. Os outros receberão o timetable pelo e-mail acima informado. 
*Candidatos para as provas de nível FCE, CAE e CPE precisam entregar a autorização de uso de imagem 
fornecida assinada. Na data da prova será feita uma foto para fins de reconhecimento apenas para a 
Universidade de Cambridge. A imagem não será utilizada para fins de divulgação. 
As provas acontecerão no Instituto Ivoti, localizado na Rua Pastor Ernesto Schlieper, 200, Bairro Sete de 
Setembro, Ivoti/RS. Telefone (051) 3563 8600. 

 

Eu ___________________________________________ me responsabilizo pelos dados informados na ficha de 

inscrição do(a) candidato(a) ao exame de Cambridge. Estou ciente da(s) data(s) do(s) exame(s) e comprometo-
me a realizar o pagamento da taxa de inscrição nas datas estipuladas acima. 

No caso de não comparecimento às provas, não haverá devolução do valor da inscrição. 
 

Data: ______ / ________ / 2019               _________________________________________________ 

                                                                                             Assinatura do Responsável 
 

PROVA DE CAMBRIDGE 

INSCRIÇÃO 

 

 

 


