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MUSEU DE ASTRONOMIA E CIÊNCIAS AFINS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PRESERVAÇÃO DE ACERVOS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – PPACT 

MESTRADO PROFISSIONAL 

 
PROCESSO SELETIVO DISCENTE 2018 - Turma 2019 

 
5ª etapa: prova de proficiência em língua estrangeira 

 
 
Data: 12 de novembro de 2018 (segunda-feira); 

Local: Sala de aula 2 do prédio Henrique Morize (prédio da Biblioteca) do MAST; 

Horário: início às 13:30 horas com término previsto para às 16:30 horas. 

 

 
 

IMPORTANTE: 
 
 

 O candidato deverá chegar ao local da prova com antecedência mínima de meia hora, 
munido de documento de identidade com foto.  

 A prova terá duração de 3 (três) horas, devendo ser concluída até às 16:30 horas. 

 Não será permitida a entrada de candidatos após o início da prova. 

 O uso de celulares e demais aparelhos eletrônicos está proibido, sob pena de 
desclassificação. 

 O candidato deverá colocar nas folhas de respostas da prova somente o número do CPF. 

 O candidato que escrever o seu nome na folha de prova será desclassificado. 

 Os três últimos candidatos só poderão deixar o local de prova juntos. 

 
Nota1: Será permitido o uso de dicionário monolíngue (inglês-inglês). 
 
Nota2: Não será permitida a utilização de dicionário bilíngue. 
 

 
 

BOA PROVA!! 
 
 
 

 
Comissão de Seleção do PPACT 
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