
 

 

 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 
DIRETORIA-GERAL 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO 

PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE 
MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO 

 

Aviso n. 4, de 05 de outubro de 2020 

  

A Diretora do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento, no uso de sua 
competência e de acordo com o Regulamento do Cefor, aprovado pelo Ato da Mesa nº 
41/2000, em virtude de erro material, torna pública a convocação dos candidatos Caio 
Garcia da Silveira; Fernanda Pinto da Silva e Jorge Rodrigues   para a Etapa Preliminar 
– Prova de Proficiência em Inglês, do processo seletivo para o curso de Mestrado 
Profissional em Poder Legislativo - MPPL: 
 
1 A Etapa Preliminar – Prova de Proficiência em Inglês será realizada na plataforma 
Eleve, ambiente de aprendizagem dos cursos a distância da Câmara dos Deputados. 
2 O candidato receberá, via e-mail, tutorial com orientações necessárias para se 
cadastrar e acessar a plataforma Eleve. 
2.1 O candidato deverá entrar em contato, até as 12 horas, do dia 08/10/2020, com a 
equipe da Coordenação de Recrutamento e Seleção pelo telefone 3216-7611 ou pelo e-
mail nusi.cefor@camara.leg.br, caso não receba o e-mail com o tutorial supracitado até 
as 18 horas do dia 07/10/2020. 
3 Para acessar a prova, o candidato deverá adotar os seguintes procedimentos: 
a) na data e horário especificados neste Edital, o candidato deverá acessar o endereço 
eletrônico “eleve.camara.leg.br”; 
b) Clicar no ícone “Login”; 
c) Selecionar “Sou servidor da Câmara dos Deputados (Efetivos, CNE´s, Secretários 
Parlamentares e Estagiários)” ou “Público Externo/ Terceirizado da CD”, a depender do 
seu vínculo com a Câmara dos Deputados; 
d) Inserir os dados de login e senha cadastrados anteriormente para acessar a 
plataforma; 
e) Escolher a opção “Meus cursos a distância”; 
f) Acessar “Processo Seletivo – Mestrado – 2020”; 
g) Clicar em “Prova de Proficiência em Inglês”.  
4 A prova ficará disponível para realização, no período compreendido entre 15h e 16h do 
dia 09/10/2020. 
4.1 O candidato poderá ter acesso à folha de rosto com as instruções para realização da 
prova, trinta minutos antes do horário previsto para começar a prova, ou seja, a partir 
das 14h30, do dia 09/10/2020. 
4.2 Durante a realização da prova ficará disponível, no canto superior direito da tela um 
cronômetro, com a contagem regressiva do tempo que resta para o término da prova. 
4.3 Encerrado o tempo de prova, a plataforma não permitirá que o candidato acrescente 
nenhuma resposta e as questões que foram respondidas já ficam automaticamente 
salvas na plataforma. 
5 A Câmara dos Deputados não se responsabilizará por provas não enviadas por motivos 



de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das 
linhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência 
de dados. 
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