TEF
Test d’Évaluation de Français

TEF OUTUBRO 2020

QUANDO?

TEF CANADÁ
Data do teste

Período de inscrição

02 e 6 de março

de 21 de janeiro a 10 de fevereiro

04 e 08 de maio

de 16 de março a 06 de abril

03 e 6 de julho

de 19 de maio a 08 de junho

24 e 28 de agosto

de 16 de junho a 06 de julho

1 ao 30 de outubro

de 12 de agosto a 04 de setembro

07 e 11 de dezembro

de 14 de outubro a 03 de novembro

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?

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

Compreensão escrita:
Compreensão oral:
Expressão escrita:
Expressão oral:
Todas as provas

R$ 1.198,00

Formas de pagamento:

Boleto bancário ou cartão de crédito (*)

Assinalar a opção escolhida no formulário de inscrição on-line, sabendo que:

1. Atenção: Cartão de Crédito - Você receberá um linkpor email para realizar o
pagamento, a forma de pagamento escolhida não poderá ser alterada, esse link
terá validade de 3 dias corridos.
2. pagamento via boleto bancário: o vencimento será para 3 dias úteis da data 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. Você receberá por e-mail uma cópia do formulário
preenchido.
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
Outubro 2020

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 (COMPUTADOR) NOVO
-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)

TERMO DE COMPROMISSO

1 - A inscrição somente será confirmada após o processamento do pagamento da taxa de
inscrição.
2 - Somente haverá transferência de sessão em caso de falta por força maior sendo
justificada em até 48 horas após a data do exame, mediante aprovação do CIEP.
3 - A data do exame poderá ser alterada se houver prorrogação do confinamento imposto
pelo governo e prefeitura do Estado de São Paulo.
4 - É obrigatória a apresentação de documento de identificação original com foto, mascara,
fone de ouvidos e um par de luvas para a realização das provas.
5 - Uma convocação será enviada para o seu e-mail uma semana antes da data da prova.
6 - O prazo estimado para divulgação do resultado é de 30 dias a contar da data do exame.
7 - Será feita a medição de temperatura corporal, o candidato que apresentar temperatura
igual ou maior que 37,8 graus não poderá permanecer no centro de exames, sendo orientado
a transferir de sessão ou se preferir solicitar o cancelamento do exame.
8- é obrigatório se apresentar portando mascara facial, um par de luvas para manuseio do
computador e um fone de ouvido plugue p2.
9 - O candidato declara que realiza este exame por sua livre e espontânea vontade e em
perfeitas condições de saúde; sendo assim, concorda em isentar de responsabilidade o
Centro de Exames Aliança Francesa de São Paulo.

IMPORTANTE:
Inscrição para TCF ANF, Québec - todas as opções e TCF Tout Public com
opção de prova de expressão oral e TCF CAPES
ADICIONAR OBRIGATORIAMENTE FOTO DIGITAL diretamente na plataforma
do CIEP. Após o período de inscrição você receberá um e-mail automático da
plataforma do CIEP para adicionar a foto.
- tamanho 3 x 4 ou 5 x 7
- dimensão mínima: 248 x 349 pixels
- tamanho máximo: 4 Mb
- formatos aceitos: jpg, jpeg, bmp e png

Protocolo
Sanitário
GUIA PARA O FUNCIONAMENTO DO
CENTRO DE EXAMES
DELF – DALF TCF E TEF
DEPARTAMENTO DE EXAMES E CERTIFICAÇÕES

ORIENTAÇÕES PRÁTICAS

PROTOCOLO
SANITÁRIO

De acordo com o protocolo sanitario
imposto pela FEI (França Educação
Internacional) a distância entre as mesas
dos candidatos durante os exames deve ser
de pelo menos 1,50 metro.

A capacidade de recepção é determinada de
acordo com as medidas sanitárias a serem
aplicadas.
As salas de aplicação e de preparação devem ser
organizadas de modo a manter uma distância
de pelo menos 1,50 metros entre as mesas e a
mesa do supervisor.

PROTOCOLO
SANITÁRIO

A lavagem das mãos deve ser realizada, no
mínimo:
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- Antes de entrar na sala de teste;
- Antes e depois de cada refeição;
- Antes de usar o banheiro e depois de usá-lo;
- Depois de assoar o nariz, tossir ou espirrar.

uma janela de acrílico destinada a separar o
candidato do júri.

Organização das provas coletivas
Em relação ao material de exame
enviado pela France Éducation
international,a (s) pessoa (s) com
poderes para verificar a integridade e a
conformidade dos itens (folhetos, CD de
áudio ...) devem esperar 48 horas antes
de abrir os pacotes.
Após a realização das verificações, o
material do exame deve ser armazenado
em local seguro e não ser mais
manuseado antes do dia do exame.
Os responsáveis de entrega da prova
realizarão a higiene anterior a qualquer
manuseio de material.

PROTOCOLO
SANITÁRIO

Todas as salas são higienizadas
anteriormente a cada prova.

Os candidatos devem
apresentar os seguintes
itens, sem exceção:
-

O documento de identidade
Sua convocação
Uma máscara
Caneta
Um par de luvas cirúrgicas descartáveis
fones de ouvido com plugue p2

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

