
Test d’Évaluation de Français 

QUERO ME INSCREVER 



TEF CANADÁ 

QUANDO? 
2019 

Data do teste Período de inscrição 

13 de março de 21 de janeiro a 08 de fevereiro 

22 de maio de 25 de março a 12 de abril 

    03 de julho  de 06 a 31 de maio 

   21 de agosto   de 08 a 26 de julho 

23 de outubro 

11 de dezembro 

     de 02 a 25 de setembro 

de 18 de outubro a 08 de novembro 



TEF Canadá, conforme o manual do candidato 
(aba BAIXAR MANUAL), 

é indicado para: 

Imigração Federal Canada (*) 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. 



TEF Canadá 

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

- Compreensão escrita: R$ EM BREVE

- Compreensão oral: R$ EM BREVE

- Expressão escrita: R$ EM BREVE

- Expressão oral: R$ EM BREVE

- Todas as provas: R$ EM BREVE

FORMAS DE PAGAMENTO: 

-> Boleto bancário ou cartão de crédito (*) 

1- boleto bancário, à vista, com vencimento para a data limite de inscrição;

2- cartão de crédito – em 1 ou 2 vezes (*)

cf instruções abaixo, no item “Como”?

QUANTO? 

2019 

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.



- Para inscritos na AF São Paulo, local de provas:

Aliança Francesa de São Paulo (sede)

R. General Jardim, 182 - Vl. Buarque

(metrô República, saída Caetano de Campos)

DEMAIS ALIANÇAS FRANCESAS HABILITADAS NO BRASIL: 

Entrar em contato direto para informações sobre procedimentos de inscrição e provas. 

- Confira:

http://www.aliancafrancesabrasil.com.br/sedes

ONDE? 

O local de inscrição é também o local de provas 



Baixe aqui: 

- as condições para inscrição e realização do teste

- ficha de inscrição

1. Baixar e tomar conhecimento das condições para inscrição e realização do TEF
(documento obrigatório da CCIP).

2. Imprimir, preencher, assinar e colar uma foto 3x4 colorida recente (máximo 6 meses) no
canto superior direito da ficha de inscrição.

IMPORTANTE: 

a) Não deixe de assinalar com um “X” o campo MOTIVATION em função da

finalidade para a qual você está prestando o teste.

b) Caso queira uma 2ª via (duplicata) do atestado de resultados que é

fornecido pela CCIP em um só exemplar, assinalar o campo

correspondente na ficha: Demande de duplicata ou attestation

papier (payant) e colocar a data da sessão (provas). Haverá

cobrança de taxa da CCIP; a cobrança será feita por boleto

bancário à vista que enviaremos por e-mail.

3. Enviar a ficha digitalizada + obrigatoriamente cópia do passaporte com

a foto e a assinatura para o e-mail exames@aliancafrancesa.com.br

informando no corpo da mensagem, o número do RG, o número do CPF

e forma de pagamento escolhida cf possibilidades a seguir.

FORMAS DE PAGAMENTO: 

-> Boleto bancário ou cartão de crédito (*) 

-> boleto bancário, à vista, com vencimento para a data limite de inscrição; 

COMO? 

https://www.aliancafrancesa.com.br/wp-content/uploads/2016/04/Conditions-inscription-et-passation-du-TEF.pdf
https://www.aliancafrancesa.com.br/wp-content/uploads/2016/04/TEF_Canada_fiche_dinscription_simplifiee_2018.pdf
mailto:exames@aliancafrancesa.com.br


-> (*) cartão de crédito – somente para inscrições feitas até o sábado 
anterior à data limite de inscrição; após essa data, somente boleto bancário. 
Cartão em 1 ou 2 vezes (informar se opta por preencher carta de autorização 
para pagamento à distância – nesse caso será preciso enviar cópia do cartão e 
do RG do titular) ou se irá até uma de nossas Unidades para fazer o 
pagamento. 

IMPORTANTE: 

1) para o pagamento com cartão de crédito (*) – enviaremos um e-mail com as
instruções e documentação necessária para realizar a transação à distância
mediante carta de autorização ou se preferir, poderá dirigir-se à Unidade
mais próxima para efetuar o pagamento, mas somente após ter recebido
um e-mail-aviso para essa etapa .

2) Você receberá por e-mail o contrato e o requerimento

correspondentes à inscrição.

3) No caso de pagamento por boleto bancário, após o pagamento, enviar

o comprovante para o e-mail acima para então receber a

confirmação de sua inscrição.

4) Uma convocação será enviada para o seu e-mail uma semana antes da data das
provas.

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


- Local: AF Centro | Rua General Jardim,182

Próximo ao metrô República - saída 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.

Local / Horário de provas inscritos na AF São Paulo 



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

mailto:exames@aliancafrancesa.com.br

