
Próximas Datas-Chave (2022) 
 

(Key Dates – Portuguese) 
 

Março / abril de 2022: Data limite de 
inscrição para o exame 
 
Data de início: 26 de outubro de 2021 
Data de término: 7 de dezembro de 2021  
 

Prazo para inscrição: 7 de dezembro de 2021 
 

Avaliação de março / abril de 2022: 
cancelamento / retirada para reembolso 
parcial ou reembolso total com 
circunstâncias extraordinárias 
documentadas 
 
Data: 25 de fevereiro de 2022 

Solicite um reembolso até 25 de fevereiro de 
2022. Saiba mais sobre suas opções 
financeiras em 2022 aqui  

Março / abril de 2022: Exame 
 
Data de início: 23 de março de 2022 
Data de término: 1º de abril de 2022 
 

Administrado mundialmente em inglês. 

Setembro de 2022: Data limite de inscrição 
para o exame 
 
Data de início: 19 de abril de 2022 
Data de término: 1º de junho de 2022 
 

Prazo para inscrição: 1º de junho de 2022 

2022 prazo de inscrição para recertificação 
por meio de Pontos de Reconhecimento de 
Educação Continuada (CERP) 
 
Data de início: 19 de abril de 2022 
Data de término: 30 de setembro de 2022 
 

Prazo para inscrição: 30 de setembro de 2022 

Exame de março / abril de 2022: Solicite o 
adiamento de um dos dois exames a seguir 

 

Data: 2 de maio de 2022 

Solicite um adiamento até 2 de maio de 2022. 
Saiba mais sobre suas opções financeiras em 
2022 aqui  

Exame de setembro de 2022: cancelamento 
/ retirada para reembolso parcial ou 
reembolso total com circunstâncias 

Solicite um reembolso até 19 de agosto de 
2022. Saiba mais sobre suas opções 
financeiras em 2022 aqui  
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extraordinárias documentadas 
 
Data: 19 de agosto de 2022 
 
Setembro de 2022: Exame 
 
Data de início: 14 de setembro de 2022 
Data de término: 23 de setembro de 2022 
 

Administrado em todo o mundo em todos os 
idiomas de exame oferecidos atualmente, 
incluindo o inglês. 

Exame de setembro de 2022: Solicite o 
adiamento de um dos dois exames a seguir 

Data: 24 de outubro de 2022 

Solicite um adiamento até 24 de outubro de 
2022. Saiba mais sobre suas opções 
financeiras em 2022 aqui  
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