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> INFORMAÇÕES IMPORTANTES

QUANDO | 2019

TCF DAP – Demande d’admission préalable
- Única sessão anual Data do teste
7 de fevereiro

Período de inscrição
de 05 de dezembro/2018 a 10 de janeiro/2019

TCF ANF – Accès à la nationalité Française
Data do teste

Período de inscrição

18 de fevereiro

de 10 de dezembro/2018 a 19 de janeiro/2019

15 de abril

de 11 de fevereiro a 09 de março

10 de julho

de 06 de maio a 01 de junho

04 de novembro

de 03 de setembro a 28 de setembro

09 de dezembro

de 07 de outubro a 01 de novembro

TCF Tout Public, TCF CAPES(*)
Data do teste

Período de inscrição

18 de fevereiro

de 10 de dezembro/2018 a 19 de janeiro/2019

18 de março

de 21 de janeiro a 09 de fevereiro

15 de abril

de 11 de fevereiro a 09 de março

Data do teste

Período de inscrição

13 de maio

de 11 de março a 06 de abril

10 de julho

de 06 de maio a 01 de junho

26 de agosto

de 10 de junho a 13 de julho

07 de outubro

de 05 de agosto a 06 de setembro

04 de novembro

de 03 de setembro a 28 de setembro

09 de dezembro

de 07 de outubro a 01 de novembro

TCF Québec
Data do teste

Período de inscrição

18 de março

de 21 de janeiro a 09 de fevereiro

13 de maio

de 11 de março a 06 de abril

26 de agosto

de 10 de junho a 13 de julho

07 de outubro

de 05 de agosto a 06 de setembro

09 de dezembro

de 07 de outubro a 01 de novembro

QUANTO
Taxa de Inscrição
Veja detalhes no informativo da sessão de provas escolhida
(Valores em R$ sujeitos à alteração sem aviso prévio)

IMPORTANTE:
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.

ONDE

O local de inscrição (Aliança Francesa) é
também o local de provas

- Inscrição on-line para provas na Aliança Francesa de São Paulo
- 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: confira e entre em contato direto com a AF
escolhida: www.aliancafrancesabrasil.com.br/sedes

?

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, pagamento e
cancelamento das provas.
2 - Preencha todos os campos do formulário da sessão escolhida, de acordo com a
data e o TCF que irá prestar.
3 - Certifique-se de realizar a inscrição no TCF correto e fazer a escolha/opção correta
de provas. 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.
4 - 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 do CIEP, serão impressos no atestado de resultados,
sendo de integral responsabilidade do candidato a veracidade das informações
prestadas e o correto preenchimento dos campos solicitados.
5 - Em caso de dúvidas e/ou de problema no preenchimento do formulário, envie um email para exames@aliancafrancesa.com.br

6 - 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 por e-mail juntamente com cópia do cartão frente/verso + RG
frente/verso para exames@aliancafrancesa.com.br
• 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.
IMPORTANTE: possibilidade de pagamento com cartão de crédito. Veja os detalhes no
informativo da sessão de provas escolhida.
7 - A aceitação da inscrição e dos termos do requerimento/contrato ficam expressamente
condicionados ao pagamento da taxa de inscrição. Para pagamento via boleto é preciso
exames@aliancafrancesa.com.br
enviar cópia do comprovante da taxa para o e-mail exames@aliancafrancesa.com.br
quando então receberá a confirmação da inscrição.
8 - 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
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.

IMPORTANTE:
Inscrição para TCF Québec - todas as opções e TCF Tout Public com opção de
prova de expressão oral e TCF CAPES - ENVIAR OBRIGATORIAMENTE FOTO
DIGITAL (e não digitalizada) para o email exames@aliancafrancesa.com.br com
as seguintes especificações:
Tamanho 3x4 ou 5x7
Dimensão mínima: 248x349 pixels
Tamanho máximo: 4 Mb
Formatos aceitos: jpg, jpeg, bmp e png

Local / Horário de provas inscritos na AF de São Paulo

Local:
AF Centro - R. General Jardim, 182 | Próx. Metrô República - saída Caetano de Campos
TCF DAP:
- Provas obrigatórias de compreensão: 09h - 10h25
- Prova obrigatória de expressão escrita: 10h35 - 11h35
TCF ANF:
- Prova de compreensão oral: 09h - 09h25
- Prova de expressão oral: individual - após a prova de compreensão oral horário informado através da convocação; duração de 12 minutos aproximadamente
TCF Tout Public – Geral ou Especial (CAPES):
- Provas obrigatórias: 09h - 10h25
- Prova facultativa de expressão escrita: 10h35 - 11h35
- Prova facultativa de expressão oral: - individual - no período da tarde,
horário informado através da convocação; duração de 12 minutos aproximadamente
TCF Québec:
- Prova de compreensão oral: 09h - 09h25
- Prova de compreensão escrita: 09h35 - 10h20
- Prova de expressão escrita: 10h30 - 11h30
- Prova de expressão oral individual:
. para os que fazem só a prova de compreensão oral e expressão oral - no período
da manhã, horário informado através da convocação; duração de 12 minutos
aproximadamente
. para quem faz todas as provas - compreensão e expressão oral e escrita - no período
da tarde, horário informado através da convocação; duração de 12 minutos
aproximadamente

RESULTADO: Disponível no período de 20 a 30 dias após a data da realização das
provas. Entramos em contato por e-mail para avisar quando o Atestado de Resultados
chegar. Não é permitido informar o resultado por telefone.

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

