
 

 

 

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 

 

Edital nº 6, de 11 de setembro 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 decorrência das medidas preventivas à propagação do Covid-19 no âmbito 
da Câmara dos Deputados, torna pública a retificação dos subitens 5.6, 10.1.3, 10.1.5.3, 
11.7 e 17.2; e a inclusão do item 10-A no Edital n. 7, de 29/11/2019, permanecendo os 
demais itens inalterados; e convoca os candidatos para a Etapa Preliminar – Prova de 
Proficiência em Inglês, do processo seletivo para o curso de Mestrado Profissional em 
Poder Legislativo - MPPL: 
 
1. Altera a redação dos subitens 5.6; 10.1.3; 10.1.5.3; 11.7 e 17.2 do Edital n. 7, de 
29/11/2019, que terão a redação a seguir especificada: 
 
[...] 
 
5.6 O início das aulas está previsto para o dia 05/02/2021. As aulas serão ministradas 
presencialmente no Cefor, a distância ou no formato híbrido, às segundas-feiras, quintas-
feiras e sextas-feiras, das 8h às 12h, das 14h às 18h, das 18h às 20h e, eventualmente, 
em outros dias e horários a serem programados pela Coordenação do Programa de Pós-
Graduação, de acordo com calendário de aula divulgado antecipadamente.  
 
 
[...] 
 
10.1.3 A Etapa Preliminar: Prova de Proficiência em Inglês será realizada na data 
provável de 25/09/2020 e a 1ª Etapa: Prova Discursiva será realizada na data provável 
de 16/10/2020.  
 
[...] 
 
10.1.5.3 A Arguição Oral será realizada nas datas prováveis de 26 e 27/11/2020, 
remotamente, em horário e local ou plataforma a serem divulgados oportunamente. 
 
[...] 
 
 
11.7 O resultado final do processo seletivo será divulgado na data provável de 
15/12/2020. 



 
[...] 
 
17.2 O período de  matrícula no MPPL será divulgado, em momento oportuno, após a 
divulgação do resultado final do processo seletivo. 
 
 
[...] 
 
2. Inclui o item 10-A e seus subitens no Edital n. 7, de 29/11/19: 
 
10-A. DA REALIZAÇÃO DAS ETAPAS DA SELEÇÃO 
10.1-A As etapas da seleção de que trata o presente Edital serão realizadas de forma 
remota, sendo da exclusiva responsabilidade do candidato dispor de local adequado e 
de dispositivo eletrônico devidamente configurado para acesso à internet e aos 
ambientes em que a seleção se dará.  
10.2-A A Etapa Preliminar – Prova de Proficiência em Inglês e a 1ª Etapa – Prova 
Discursiva serão realizadas na plataforma Eleve, ambiente de aprendizagem dos cursos 
a distância da Câmara dos Deputados. 
10.2.1-A O candidato receberá, via e-mail, tutorial com orientações necessárias para se 
cadastrar e acessar a plataforma Eleve. 
3. Da convocação para a Etapa Preliminar – Prova de Proficiência em Inglês: 
3.1 Os candidatos que tiveram a inscrição homologada por meio do Aviso nº 3, de 
20/03/2020, ficam convocados a realizar, de forma remota, no dia 25/09/2020, a Prova 
de Proficiência em Inglês do processo seletivo para o curso de MPPL. 
3.2 O candidato deverá adotar com antecedência as providências solicitadas no item 2 
do presente Edital para ter acesso à plataforma Eleve onde será realizada a prova. 
3.3 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”.  
3.4 A prova ficará disponível para realização, no período compreendido entre 15h e 16h 
do dia 25/09/2020. 
3.5 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. 
3.5.1 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. 
3.5.2 Em hipótese alguma a prova poderá ser realizada em horário diferente do 
estabelecido no subitem 3.4 do presente Edital. 
3.6 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. 
3.7. 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 25/09/2020. 
3.8 Será encaminhado, via e-mail, tutorial com orientações para acessar a plataforma 
Eleve e a Prova de Proficiência em Inglês.   
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