
     
 

 

Condições para inscrição e realização do Teste de nivelamento em francês 

                                                              (aplicáveis a todas as versões do teste)                 

 

Dados pessoais 

 

Os dados pessoais informados pelo candidato (sobrenome, nome, data de nascimento, fotografia, assinatura, respostas do teste e 

resultados do teste, e-mail, nacionalidade constante no documento de identidade, número do documento de identidade) são 

coletados e conservados pela CCI Paris Ile-de-France durante 10 anos. 

 

Se o candidato obtiver o nível do TEF CANADA pleiteado, os dados do candidato poderão ser acessados pelas autoridades 

canadenses. Caso o candidato se oponha à transmissão de seus dados ou os delete, seu pedido de imigração ou de cidadania poderá 

ser desconsiderado pelas autoridades canadenses. Os dados transmitidos às autoridades canadenses serão tratados e conservados 

de acordo com as leis canadenses. 

 

De modo geral, dados pessoais podem ser consultados pelas autoridades governamentais dos países que utilizam o teste de 

nivelamento em francês no contexto do programa de imigração ou de acesso à cidadania, a partir do momento em que um candidato 

lhes submete um atestado de resultados, dentro de um processo administrativo concernindo esses mesmos países. 

 

O candidato dispõe de um direito de acesso aos seus dados junto ao Correspondente da proteção dos dados de caráter pessoal 

(cpdp@cci-paris-idf.fr). O candidato também dispõe do direito de modificação ou de supressão desses mesmos dados junto ao 

(tef@cci-paris-idf.fr) ou junto ao (cpdp@cci-paris-idf.fr) 

 

Capacidade de compreensão de frases simples escritas em francês 

 

Ao se inscrever para a prova de compreensão oral do Teste de nivelamento em francês, o candidato deverá estar ciente de que 

deverá ser capaz de ler frases simples escritas em francês e, o candidato atesta que tem capacidade para tanto. 

 

Inscrição ao TEF Canadá 

 

A inscrição ao TEF Canadá acarreta a obrigação de se inscrever, numa mesma sessão, às provas abaixo do teste de nivelamento em 

francês: 

 

• Para apresentar um dossiê de imigração ao governo federal, o candidato deverá se inscrever às provas de compreensão 

escrita, compreensão oral, expressão escrita e expressão oral,  

• Para apresentar um dossiê de acesso à cidadania, o candidato deverá se inscrever às provas de compreensão oral e 

expressão oral, 

 

Respeito do prazo de carência  

 

O candidato não pode prestar duas vezes o mesmo teste de nivelamento em francês, quaisquer sejam as versões, durante um 

intervalo de 60 dias. Se o candidato desrespeitar essa regra, sua inscrição será cancelada.  

 

Cancelamentos e remarcações de inscrição 

 

Toda inscrição é considerada como certa e definitiva, exceto em caso de cancelamento da inscrição pela CCI Paris Ile-de-France. Em 

caso de não comparecimento sem justificativa ou em caso de abandono, o candidato não será reembolsado pelo centro autorizado 

ou pela CCI Paris Ile-de-France. No caso de ausência justificada e validada pela CCI Paris Ile-de-France, a inscrição do candidato pode 

ser reutilizada para uma outra sessão. 

 

Verificação de identidade  

 

Para comprovação de identidade, no dia da sessão, o candidato deverá apresentar ao centro autorizado um documento de 

identidade com foto e aceitará ser fotografado por um funcionário do centro autorizado, assinar lista de presença aos testes e ser 

gravado durante o teste de expressão oral. No caso do TEF para o Canadá, o documento de identidade deverá corresponder ao 

documento apresentado na inscrição do candidato e ao documento que será utilizado para os trâmites para imigração ou para 

acesso à cidadania canadense. A fotografia e uma das assinaturas coletadas constarão no atestado de resultados do candidato. Caso 

outra pessoa tente se passar pelo candidato, esse ato - considerado fraude - pode acarretar a exclusão desse indivíduo da sala de 

exames e também a proibição para o candidato inscrito de se apresentar novamente ao teste de nivelamento em francês.  

 

O candidato aceita, após a sessão, caso haja necessidade de verificação pela CCI Paris Ile-de-France, copiar um texto por escrito e 

ser gravado durante uma entrevista oral, ou, ele também aceita passar um ou vários testes de verificação. No caso de recusa por 

parte do candidato, a CCI Paris Ile-de-France poderá não entregar o atestado de resultados e o candidato não poderá solicitar o 

reembolso de sua inscrição. 

 

Modificação do estado civil 

 

Ao assinar a lista de presença aos testes, o candidato deve verificar a ortografia de seu nome e de seu sobrenome assim como a 

data de nascimento relativos à sua inscrição. Ele deve informar nesse momento qualquer erro eventual. 

 

Caso a modificação solicitada demonstre que o candidato já passou um dos testes num intervalo inferior ou igual aos 60 dias 

anteriores à sessão, o atestado de resultados não será emitido e o candidato não poderá solicitar o reembolso de sua inscrição. 



    
 

 

A CCI Paris Ile-de-France não fará ulteriormente modificações que não tenham sido informadas no dia do teste e nenhuma correção 

poderá ser efetuada após entrega do atestado de resultados. 

 

Respeito das instruções de organização  

 

O candidato deverá respeitar as instruções de organização do centro de exames autorizado. O candidato não poderá utilizar nenhum 

material de uso pessoal (exceto autorização expressa da CCI Paris Ile-de-France para os candidatos que necessitem de uma 

adaptação das condições de aplicação do teste), o candidato não poderá conservar, não poderá reproduzir através de meio algum 

e também não poderá repassar conteúdo algum do teste ; o candidato não tentará se comunicar com os outros candidatos durante 

o teste, não tentará ter acesso às respostas dos outros candidatos e não lhes permitirá ter acesso às suas próprias respostas.  

 

Em caso de falta grave por parte de um candidato (perturbar o andamento da aplicação do teste, continuar a copiar as respostas de 

outro candidato mesmo tendo recebido uma primeira advertência, comunicar-se ou tentar se comunicar com outros candidatos, 

etc.), esse candidato se expõe a uma expulsão imediata da sala de exames. 

 

Em caso de tentativa de fraude ou de fraude comprovada, o candidato não receberá um atestado de resultados do TEF, não poderá 

solicitar o reembolso de sua taxa de inscrição, e não poderá mais se apresentar ao TEF. 

 

Entrega dos resultados 

 

Os únicos resultados válidos são aqueles constantes do atestado de resultados emitido pela CCI Paris Ile-de-France após análise das 

provas. No atestado de resultados de cada sessão constam somente os resultados das provas às quais o candidato se inscreveu para 

essa mesma sessão. Esse atestado será emitido somente se o candidato tiver comparecido às provas e se não houverem sido 

constatadas anomalias durante o andamento da sessão e durante o tratamento das respostas. O atestado é válido por dois anos a 

contar da data de emissão do mesmo.  

 

Quando a CCI Paris Ile-de-France assim o julgar necessário, poderá controlar os documentos da sessão, o que poderá acarretar, para 

certos candidatos, um prazo suplementar para entrega dos atestados dos resultados. Se um atestado de resultados for emitido mas 

que a CCI Paris Ile-de-France constatar a posteriori que houve irregularidades em torno da aplicação ou da correção das provas, a 

CCI Paris Ile-de-France tem autoridade para repassar essa informação às autoridades ministeriais junto às quais o candidato poderá 

tentar validar seu atestado de resultados. 

 

Revisão dos resultados 

 

Os resultados da avaliação da CCI Paris Ile-de-France podem ser verificados, e eventualmente revistos, em três casos: 

 

1. em caso de recurso interposto pelo candidato, conforme procedimento indicado no Manual do candidato. Para tanto, o 

candidato efetua seu pedido por e-mail para tef@cci-paris-idf.fr ou através do centro de exames autorizado onde prestou 

a prova, mencionando nome e sobrenome, número de inscrição, nome do centro de exames autorizado e data da sessão. 

Recomenda-se anexar se possível uma cópia do atestado de resultados. A CCI Paris Ile-de-France examina o pedido, e 

através de uma resposta argumentada, dá seguimento, ou não, a esse pedido,  

2. em caso de auto recurso da CCI Paris Ile-de-France quando há suspeita de fraude. Quando os atestados ainda não foram 

entregues, a comunicação dos resultados é suspensa no aguardo de uma verificação e de uma eventual reavaliação ; 

3. em caso de solicitação expressa por parte do requerente do teste (autoridade governamental), que deseja verificar a 

validade dos resultados apresentados pelo candidato. 

 

Os resultados são verificados em conformidade com os meios escolhidos pela CCI Paris Ile-de-France. Essa verificação poderá 

acarretar a convocação do candidato para prestar uma ou várias provas de verificação num centro de exames autorizado. Em 

hipótese alguma as respostas do candidato e a correção das provas serão comunicadas ao candidato ou ao centro de exames 

autorizado.  

 

Os resultados verificados, e eventualmente revistos, são comunicados ao candidato e ao centro de exames autorizado. Quando 

a solicitação de recurso partir do requerente do teste, a CCI Paris Ile-de-France lhe encaminha os resultados da verificação. 

 

Quando os resultados do candidato são revisados, um novo atestado é emitido para o candidato, e somente esse novo 

atestado poderá ser utilizado nos trâmites administrativos e na constituição de dossiês para imigração ou para acesso à 

nacionalidade.  

 

Quando irregularidades são descobertas durante a revisão dos resultados, mas que um atestado de resultados já foi entregue 

ao candidato, a CCI Paris Ile-de-France tem o direito de informar ao candidato, ao centro de exames autorizado e aos 

requerentes institucionais que esse atestado não é válido. 

 

Tentativa de fraude  

 

Caso o requerente, o centro de exames autorizado ou a CCI Paris Ile-de-France constatar fraude, falsificação ou perturbação 

do andamento da sessão do teste, haverá sanções tomadas pela comissão disciplinar da CCI Paris Ile-de-France.  

 

Para o candidato a sanção poderá consistir, conforme o tipo de fraude ou de falsificação, em cancelamento do teste ou 

eventualmente do atestado emitido, e/ou numa proibição em passar o teste durante um período fixado pela comissão. 

 

A decisão da comissão disciplinar é comunicada ao candidato fraudador, ao centro de exames autorizado e ao requerente. 


