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EDITAL CASLE 01/ 2015 

 
PRIMEIRA CHAMADA PARA PROVAS DE SUFICIÊNCIA EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS  

(ESPANHOL, FRANCÊS, INGLÊS E ITALIANO) 
  
       A Coordenação do CASLE (Centro de Avaliação de Suficiência em Língua Estrangeira) da Universidade 
Federal de Goiás faz saber que estão abertas as inscrições para as provas que acontecerão no dia 27 de março 
de 2015.  
 
LEIA COM ATENÇÃO TODAS AS INFORMAÇÕES.  
 

1) Período de inscrição para a prova: de 24 de fevereiro a 20 de março de 2015. (não serão aceitas 
inscrições efetuadas posteriores a 20 de março). 
  

2) Procedimentos para efetuar a inscrição: 
 

a) Preencher o formulário para inscrição (disponível em nossa página www.casle.letras.ufg.br). 
 

b) Pagar a taxa de inscrição, o que pode ser efetuado das seguintes formas: 
i. Depósito identificado: informar no ato do depósito o CPF do candidato ao bancário. 

ii. Transferência entre contas do Banco do Brasil.  
iii. DOC: informar o CNPJ: 00.799.205/0001-89. 

 
Obs.: Valor de R$100,00 (cem reais) por prova. Conta CASLE: Banco do Brasil, agência 0086-8, conta 
corrente 18.619-8.                         
 

c) Digitalizar o formulário para inscrição e o comprovante de depósito bancário e enviar para o 
endereço eletrônico do CASLE:  casleufg@gmail.com  
 
Será publicada no dia 25 de março de 2015 a lista de homologação das candidaturas. 
 

3) Horário das provas (O mesmo candidato poderá realizar inscrições para as seguintes provas):  
a) Italiano – 8h-10h 
b) Francês - 10h-12h  
c) Espanhol - 13h30 -15h30  
d) Inglês - 16h - 18h  

 
Caso o candidato opte por fazer várias provas, não é necessário o preenchimento de vários 
formulários de inscrição. Marque todas as provas pretendidas no mesmo formulário. 
 

 
 

http://www.casle.letras.ufg.br/


4) Local das provas:  
Italiano e Francês:  Bloco Cora Coralina, Faculdade de Letras, Câmpus Samambaia, UFG. 
 
Espanhol/Inglês: piso superior do Centro de Cultura e Eventos Prof. Ricardo Freua Bufáiçal da 
UFG, Câmpus Samambaia (próximo à reitoria da UFG)  
 

5) A média para aprovação é 7,0 (sete). 
 

6) É permitido o uso de dicionários IMPRESSOS (monolíngues ou bilíngues).  
 

7) Divulgação do resultado preliminar no sítio do CASLE – http://www.casle.letras.ufg.br/ 
a)  24 de abril de 2015. 

 
8) Recurso: até às 16 horas do dia 26 de abril de 2015. (Preencher o formulário para recurso 

disponível em nossa página e encaminhar para o e-mail do CASLE). 
  

9) Resultado final: 30 de abril de 2015. 
 

10) Das disposições finais: 
 

a. A prova deve ser respondida em língua portuguesa padrão (há modelos disponíveis de prova em 
nossa página). 

b. As notas serão divulgadas na página do CASLE – http://www.casle.letras.ufg.br/ por meio do 
número de inscrição, que será publicado no dia da prova. Cabe ao candidato anotá-lo. 

c. Os certificados estarão à disposição 48 horas após a divulgação do resultado final das avaliações. 
Os certificados que não forem retirados em até seis meses após a confecção serão destruídos. 

d. Não haverá devolução de valores pagos, nem a transferência de pagamentos realizados para outros 
editais. 

e. Os certificados ficarão disponíveis na sala 61, do Bloco Bernardo Élis, Faculdade de Letras, 
Câmpus Samambaia, UFG. Poderão ser retirados das 8h00 às 17h00 de segunda-feira à sexta-feira. 
Os certificados poderão ser entregues a terceiros desde que apresentem uma autorização do titular. 

f. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Diretor da Faculdade de Letras.  

Goiânia, 24 de fevereiro de 2015.  
                                              

                                                                              
Profa. Alexandra Almeida de Oliveira   

Coordenadora do CASLE  
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