TEF

Test d’Évaluation de Français

QUERO ME INSCREVER

QUANDO?
Data do teste

Período de inscrição

11 de maio

de 07 de março a 08 de abril

14 de setembro

de 11 de julho a 17 de agosto

07 de dezembro

de 05 de outubro a 09 de novembro

QUANTO?
Taxas de inscrição
- Provas obrigatórias: 120 Euros* (para a sessão de 11/5: R$ 530,97)
- Provas facultativas ou complementares: -- Expressão escrita: 60 Euros* (para a sessão de 11/5: R$ 265,49)
- Expressão oral: 60 Euros* (para a sessão de 11/5: R$ 265,49)
TOTAL GERAL: R$ 1.061,95

IMPORTANTE: Para quem se inscrever para todas as provas do TEF,
a Aliança Francesa de SP concederá o desconto de 15% sobre o
valor total acima e o interessado pagará R$ 902,66.
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.
*Os valores convertidos para Reais (R$) serão informados no momento da inscrição

ONDE?

O local de inscrição é também o local de provas
- Local de provas:
Aliança Francesa de São Paulo (sede)
R. General Jardim, 182 - Vl. Buarque (metrô República, saída Caetano de Campos)
- Demais AFs habilitadas no Brasil:
Belém, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa,
Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro (filial Centro), Salvador e São Paulo
(Setor de Exames – Unidade Centro).
- Confira:
http://www.aliancafrancesabrasil.com.br/index.php/onde-estamos

COMO?

Baixe aqui a sua ficha de inscrição:
1. Imprimir, preencher, assinar e colocar foto na ficha de inscrição.
No dia da prova trazer 2 fotos da mesma que foi colocada na ficha de inscrição
ou enviada em separado digitalizada.
2. Enviar digitalizada para o e-mail exames@aliancafrancesa.com.br
informando número de RG e de CPF. Enviar cópia digitalizada do RG ou do
passaporte - foto/assinatura.
3. Você receberá em seguida o boleto para o pagamento da taxa de inscrição,
além do contrato e do requerimento correspondentes.
4. Após o pagamento e assinatura dos documentos, enviar os comprovantes
para o e-mail acima para então receber a confirmação de sua inscrição.
5. Uma convocação será enviada para o seu e-mail uma semana antes da data da prova.

Local/Horário de provas inscritos na AF São Paulo
- Local: AF Centro | Rua General Jardim, 182
Próximo ao metrô República - saída Caetano de Campos
- Provas obrigatórias: 09h00-11h30
- Prova facultativa de expressão escrita: 11h30-12h30
- Prova facultativa de expressão oral: - individual – no período da tarde,
horário informado através da convocação.

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

