TEF
Test d’Évaluation de Français

E-TEF JULHO 2020

QUANDO?

E-TEF CANADÁ
Data do teste

Período de inscrição

02 e 6 de março

03 e 6 de julho

de 19 de maio a 08 de junho

07 e 11 de dezembro

TEF Canadá, conforme o manual do candidato
(aba BAIXAR MANUAL), é indicado para:
Imigração Federal
Canadá*

Cidadania
Canadense*

Compreensão escrita
Compreensão oral
Expressão escrita
Expressão oral

Compreensão oral
Expressão oral
(provas obrigatórias)

Imigração para
o Québec
Compreensão oral
Expressão oral
**Compreensão escrita
**Expressão escrita
**somente o requerente
principal, se assim o
desejar

*Todas as provas devem ser apresentadas em uma mesma sessão. Se o resultado
obtido em alguma das provas não for satisfatório, será preciso refazer todas as provas
novamente

QUANTO?

E-TEF CANADÁ
(Valores em R$ sujeitos à alteração sem aviso prévio)

Compreensão escrita:

R$ 299,50

Compreensão oral:

R$ 299,50

Expressão escrita:

R$299,50

Expressão oral:

R$ 299,50

Todas as provas

R$ 1.198,00

Formas de pagamento:
01 - pagamento via boleto bancário: o vencimento será até 5 dias antes da data
limite de inscrição.
Obs: (cartão está indisponível no momento devido a Aliança Francesa estar
fechada).
02 - pagamento com cartão de crédito: você deverá se dirigir a uma Unidade da
AFSP para efetuar o pagamento após receber e-mail com a liberação para o
pagamento.
Atenção> Cartão de crédito - comparecer a unidade após o recebimento do e-mail
de confirmação. Recebimento somente até um dia útil após o período de inscrição.

1. Para menos de 03 inscritos, haverá cobrança de taxa adicional da CCI
Paris Ile-de-France
2. Em caso de desistência após a inscrição ou de não comparecimento no dia da prova
não haverá devolução da taxa nem transferência de crédito para outra sessão.

COMO?
Inscrição Online - Procedimento

Inscrição on-line - provas na AF São Paulo
1 - Leia atentamente as informações constantes neste informativo que contém todos os detalhes
quanto ao local, datas, horários, condições de inscrição e pagamento.
2 Não será aceita a transferência de inscrição para outro tipo nem da data de provas.
O nome e sobrenome devem ser preenchidos com base nos dados do RG.
3 - Ao final do preenchimento, após leitura do TERMO DE ACEITE, ao validar o pedido de inscrição,
você declara que todas as informações fornecidas estão corretas e concorda com todos os
termos referentes à realização das provas.
IMPORTANTE: Os dados constantes do formulário, além de constituírem a base do sistema da
AFSP e da plataforma da CCIP, serão impressos no atestado de resultados, sendo de integral
responsabilidade do candidato a veracidade das informações prestadas e o correto preenchimento
dos campos solicitados.

4 - Em caso de dúvidas e/ou de problema no preenchimento do formulário, envie um e-mail para
exames@aliancafrancesa.com.br

E-TEF CANADÁ
INSCREVA-SE

?

Onde?

Local / Horário de provas inscritos na AF de São Paulo

AF Centro - R General Jardim, 182 | Próx Metrô República - saída Caetano
de Campos Caetano de CamposE-TEF Canada:
-Compreensão escrita: 09h20 -10h20 (COMPUTADOR)
-Compreensão oral: 10h30 -11h10 (COMPUTADOR)
-Expressão escrita: 11h20 -12h20 (MANUSCRITO)
-Expressão oral: - individual, duração de no máximo 15 minutos, no período
da tarde, em horário a ser informado através de convocação.
ATENÇÃO: Uma convocação será enviada para o seu e-mail uma semana antes da data da
realização das provas. Em caso de não recebimento da convocação nesse período, é imprescindível
escrever para exames@aliancafrancesa.com.br
Será obrigatório apresentá-la juntamente com documento de identidade com foto (RG, Habilitação ou
Passaporte) no dia das provas, sob pena de não realização do teste. (poderá ser apresentada no
celular)

Setor de Exames e Certificados
11 3017-5685 | exames@aliancafrancesa.com.br

