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Formulário para Recurso contra Resultado de Exame 

O IBLCE® analisará recursos de candidatos que receberem decisão negativa sobre certificação. Os 

recursos contra a decisão poderão ser apresentados pelos seguintes motivos: (1) alegação de 

procedimentos inadequados na administração do exame, e (2) condições ambientais graves durante 

o exame que possam ter causado perturbação demasiada no processo do exame e/ou outras 

irregularidades. Qualquer recurso contra resultado de exame deverá ser o mais específico possível, 

detalhando as bases para o recurso.  

Todos os Recursos contra Resultado de Exame deverão ser enviados ao IBLCE no prazo de 30 

dias da data de divulgação dos resultados do exame. O IBLCE não analisará recursos relacionados 

a (1) determinação da nota de corte, (2) o exame ou itens específicos da prova, ou (3) a validade 

do conteúdo da prova. 

 

Nome do(a) Candidato(a) (em letra de forma)    

 
Número de identificação 
do(a) candidato(a) 

L -      

 

 

Endereço                    

 

 

 

 

 

Telefone     

 

E-mail    

 

Local da Prova      

Cidade Estado/Província País 

 

 

Por favor, forneça uma breve argumentação para o recurso, sendo tão específico quanto 

possível:  
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Termos e Condições: ao assinar este formulário, reconheço e compreendo que a decisão do 

Comitê de Recursos do IBLCE é soberana. Reconheço também que o resultado favorável do 

recurso implica somente na transferência da taxa de inscrição para exame a ser feito 

futuramente, anunciado com a devida antecedência. 

 

 

 
Assinatura Data 

 

Favor enviar por correio, fax ou por meio eletrônico para o local do IBLCE que atende 

ao seu país: 

Se você vive na América do Norte, América Central e América do Sul 

ou Israel: 
IBLCE in the Americas (IBLCE nas Américas) 
10301 Democracy Lane, Suite 400 
Fairfax, Virginia 22030  

EUA 
Fax: 703-560-7332 
Email: iblce@iblce.org 

 
Se você vive na Europa, no Oriente Médio (exceto Israel) ou nos países do Norte da África: 

IBLCE in Europe and the Middle East (IBLCE na Europa e Oriente Médio) 

Theresiengasse 5/1/30 

2500 Baden  

Áustria 
Fax: +43 (0) 2252 20 64 87 
Email: eumeoffice@iblce.org 

 

Se você vive na Ásia, Austrália ou países da África não atendidos pelo escritório europeu: 

IBLCE in Asia Pacific and Africa (IBLCE na Ásia-Pacífico e África) 

PO Box 1533 

Oxenford, Queensland 4210  

Austrália 

Fax: 07 5529 8922 (na Austrália) ou +61 7 5529 8922 (de fora da Austrália)  

Email: apaadmin@iblce.org 
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