
TEF
Test d’Évaluation de Français

> QUERO ME INSCREVER



TEF CANADÁ

Data do teste Período de inscrição

13 de março de 21 de janeiro a 08 de fevereiro

QUANDO?

TEF Canadá, conformeo manual docandidato

(abaBAIXARMANUAL), é indicadopara:

22 de maio

03 de julho

de 25 de março a 12 de abril

de 06 a 31 de maio

21 de agosto de 08 a 26 de julho

23 de outubro de 02 a 25 de setembro

11 de dezembro de 18 de outubro a 08 de novembro

Imigração Federal
Canadá*

Cidadania
Canadense*

Imigração para
o Québec

Compreensão escrita
Compreensão oral
Expressão escrita
Expressão oral

Compreensão oral
Expressão oral

(provas obrigatórias)

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?

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.

TEF CANADÁ

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

Compreensão escrita: R$ 285,00

Compreensão oral: R$ 285,00

Expressão escrita: R$ 285,00

Expressão oral: R$ 285,00

Todas as provas R$ 1140,00

Formasdepagamento:

Há 2 formas de pagamento possíveis:

• Boleto bancário: em até 03 dias após a inscrição você receberá por e-mail o boleto para o pagamento da

taxa de inscrição, além do contrato e o requerimento correspondentes. O vencimento do boleto será para a

data limite de inscrição da sessão para a qual estiver se inscrevendo.

• Cartão de crédito para transação à distância: imprimir, preencher e assinar a carta de autorização e

enviar para o e-mail exames@aliancafrancesa.com.br juntamente com cópia do cartão frente/verso + RG

frente/verso.

• Cartão de crédito presencial: aguardar confirmação da inscrição por e-mail antes de dirigir-se à

Unidade da AF São Paulo mais próxima para efetuar o pagamento.

A aceitação da inscrição e dos termos do requerimento/contrato ficam expressamente condicionados ao

pagamento da taxa de inscrição. 

xames@aliancafrancesa.com.

https://aliancafrancesa.com.br/doc/carta_autorizacao2019.pdf


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 

TEF CANADÁ
03 julho 2019

CONDIÇÕES PARA
INSCRIÇÃO

INSCREVA-SE

https://forms.gle/KiYbJGkFNCQ8mbtD9
https://www.aliancafrancesa.com.br/wp-content/uploads/2016/04/Conditions-inscription-et-passation-du-TEF.pdf


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 Campos-
TEF Canada:
 
-Compreensão escrita: 09h00-10h00
-Compreensão oral: 10h10-10h50
-Expressão escrita: 11h00-12h00
-Expressão oral: - individual, duração de no máximo 15 minutos, no período
da tarde, em horário a ser informado através de convocação.

Onde??

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 


