Formulário de Recursos contra Resultados de Exame
O IBLCE® analisará recursos de candidatos que receberem decisão negativa sobre certificação.
Uma decisão desfavorável SOMENTE pode ser objeto de recurso pelos seguintes motivos: (1)
alegação de procedimentos inadequados na administração do exame, e (2) condições ambientais
graves durante o exame que possam ter causado transtorno demasiado no processo do exame e/ou
outras irregularidades. Qualquer recurso contra resultado de exame deve 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 Comitê de Recursos do IBLCE não
analisará recursos relacionados (1) à determinação da nota de corte, (2) o exame ou itens
específicos da prova ou (3) à validade do conteúdo da prova.
Nome do(a) Candidato(a) (em letra de forma)
Número de identificação do(a)
candidato(a) (não usar número-L)
Endereço
Telefone
E-mail (e-mail em sua conta IBLCE)
Data de Recebimento
dos Resultados do Exame

Data da Prova
Local da Prova

Cidade

Você notificou o centro de teste sobre o incidente?

Estado/Província
Sim

País
Não

Em caso afirmativo, você tem o número de processo do incidente?
Você notificou o IBLCE sobre o incidente?

Sim

Não

Este recurso está relacionado ao conteúdo, itens ou validade da prova? Sim
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Não
1

Este recurso está relacionado à determinação de uma nota de corte?

Sim

Não

Forneça uma breve argumentação para o recurso, sendo tão específico quanto possível:

Documentação Comprobatória
Forneça a documentação comprobatória a fim de substanciar as condições ambientais no momento da
prova. Quaisquer documentos comprobatórios devem ser listados em ordem cronológica; também apresente uma
breve descrição de cada documento:

Termos e Condições: ao assinar este formulário, reconheço e compreendo que a decisão do Comitê
de Recursos do IBLCE é final e confidencial. Também atesto que, tanto quanto é de meu
conhecimento e crença, todas as informações no formulário acima são precisas e completas.
Reconheço, ainda, 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

Para enviar seu Recurso ao Comitê de Recursos do IBLCE, faça o upload de seu formulário de recursos
preenchido com a documentação comprobatória para o seguinte link.

Fazer Upload e Enviar

Caso tenha quaisquer dúvidas sobre o processo de apresentação de Recurso, entre em contato com sua localização
regional. As informações de contato podem ser encontradas aqui: https://iblce.org/contact-2/
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