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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA 
 

PROCESSO SELETIVO AOS CURSOS DE MESTRADO ACADÊMICO E 
DOUTORADO ACADÊMICO – TURMA 2023 

 

 

ETAPA I – PROVA DE INGLÊS 
 

INSCRIÇÕES 

 

 
A Prova de Inglês, que ocorrerá no dia 03/10/2022 (conforme disposto no cronograma do 

edital), será elaborada, aplicada e corrigida pela instituição Britanic, sendo de 

responsabilidade exclusiva do candidato o contato com a instituição e o custeio da Prova. 

A inscrição na prova deverá ser realizada diretamente pelos(as) candidatos(as) na 

unidade do Britanic no bairro da Madalena (Rua João Ivo Silva, 125 – Madalena - Recife), 

presencialmente na recepção do Britanic (Unidade Madalena) ou de forma remota 

através dos telefones (81) 3228.1250 ou (81) 99184.3883 (vide folder abaixo). O 

pagamento deverá ser feito pelos(as) candidatos(as) no ato da inscrição. O período das 

inscrições será de 28 a 30 de setembro de 2022. 

 
 

 
 
 
Orientações: 
 

• A prova será realizada de forma presencial; 
 

• Os(As) candidatos(as) somente terão acesso ao local da prova portando 
documento oficial de identificação com fotografia*, obedecendo ao horário 
estabelecido (entrada em sala onde será aplicada a prova até às 9h);  
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• É facultado o uso de dicionário impresso (formato de livro). Não será permitido o 
uso de qualquer recurso eletrônico (todos os celulares e aparelhos eletrônicos 
deverão ser desligados durante a realização da prova);  

 

 

 
*São considerados documento oficial de identificação com foto: 

 

• Carteiras expedidas pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelas Secretarias de Segurança Pública e 
Justiça, pelos Institutos de Identificação, pelos Órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, 
Conselhos, etc);  

• Passaporte Brasileiro;  

• Carteiras Funcionais expedidas por Órgão Público que, por lei federal, valham como identidade;  

• Carteira de Trabalho; 

• Carteira Nacional de Habilitação (somente o modelo, com foto). 
 
 
 
 
 
 
 

Recife, 22 de setembro de 2022. 
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