Datas importantes à frente (2018 e 2019)
Período de inscrição à recertificação
por CERPs em 2018

Prazo final de inscrição: 30 de setembro

Início: 16 de janeiro, 2018
Final: 30 de setembro, 2018
Período de inscrição à bolsa do
MILCC
Início: 1 de junho, 2018
Final: 30 de junho, 2018
Anúncio dos resultados do exame de
abril de 2018
Início: 30 de junho, 2018
Final: 1 de julho, 2018
Cancelamento/retirada da inscrição
ao exame de outubro de 2018 para
reembolso parcial
Data: 31 de julho, 2018
Prazo para pedido da nota manual do
exame de abril de 2018

30 dias após o anúncio dos resultados do
exame

Data: 31 de julho, 2018
Período de inscrição para o exame de
abril de 2019

Prazo final de inscrição: 15 de novembro

Início: 1 de setembro, 2018
Final: 15 de novembro, 2018
Exame de outubro de 2018
Início: 1 de outubro, 2018

Ministrado em todas as línguas
oferecidas atualmente, inclusive inglês,
via teste computadorizado ou com lápis

Final: 3 de outubro, 2018

e papel
Para os Estados Unidos e seus
territórios, segunda-feira, 1 de outubro,
2018
Canadá e outros países do mundo, de
segunda-feira a quarta-feira, 1–3 de
outubro, 2018
Exame com lápis e papel apenas na
quarta-feira, 3 de outubro, 2018

Anúncio dos resultados do exame de
outubro de 2018

Os resultados serão anunciados até 1 de
janeiro, 2019

Início: 31 de dezembro, 2018
Final: 1 de janeiro, 2019
Cancelamento/retirada da inscrição
ao exame de abril de 2019 para
reembolso parcial
Data: 31 de janeiro, 2019
Prazo para pedido da nota manual do
exame de abril de 2018

30 dias após o anúncio dos resultados do
exame

Data: 31 de janeiro, 2019
Período de inscrição à recertificação
por CERPs em 2019

Prazo final de inscrição: 30 de setembro

Início: 1 de março, 2019
Final: 30 de setembro, 2019
Prazo de inscrição para o exame de
outubro de 2019
Início: 1 de março, 2019
Final: 15 de maio, 2019

Prazo final de inscrição: 15 de maio

Exame de abril de 2019

Oferecido apenas em inglês, de acordo
com o seguinte cronograma, via teste
computadorizado:

Início: 1 de abril, 2019
Final: 3 de abril, 2019

Estados Unidos e seus territórios,
segunda-feira, 1 de abril, 2019
● Canadá e outros países do mundo, de
segunda-feira a quarta-feira, 1–3 de abril,
2019
●

Período de inscrição à bolsa do
MILCC
Início: 1 de junho, 2019
Final: 30 de junho, 2019
Os resultados serão anunciados até 1 de
julho de 2019

Anúncio dos resultados dos exames
de abril de 2019
Início: 30 de junho, 2019
Final: 1 de julho, 2019
Cancelamento/retirada da inscrição
ao exame de outubro de 2019 para
reembolso parcial
Data: 31 de julho, 2019
Prazo para pedido da nota manual do
exame de abril de 2019

30 dias após o anúncio dos resultados do
exame

Data: 31 de julho, 2019
Exame de outubro de 2019
Início: 7 de outubro, 2019
Final: 9 de outubro, 2019

Ministrado em todas as línguas
oferecidas atualmente, inclusive inglês,
via teste computadorizado ou com lápis
e papel:
Apenas para China, Coreia do Sul, Israel,
Hong Kong e Austrália, de terça-feira a
sexta-feira, 24–27 setembro, 2019
● EUA e seus territórios, segunda-feira, 7
de outubro, 2019
● Canadá e resto do mundo (exceto as

áreas acima), de segunda-feira a quartafeira, 7–9 de outubro, 2019
● Exame com papel e lápis apenas na
quarta-feira, 9 de outubro de 2019
Anúncio dos resultados do exame de
outubro de 2019
Início: 31 de dezembro, 2019
Final: 1 de janeiro, 2020

Os resultados serão anunciados até 1 de
janeiro, 2020

