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EDITAL CASLE 03/ 2017 
 

TERCEIRA CHAMADA PARA PROVAS DE SUFICIÊNCIA EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS  
(ESPANHOL, FRANCÊS, INGLÊS, ITALIANO e PORTUGUÊS COMO SEGUNDA LÍNGUA) 

  
       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 nos dias 18 e 19 de 
agosto de 2017. 
 
LEIA COM ATENÇÃO TODAS AS INFORMAÇÕES.  
 

1) Período do cadastro para a prova: de 10 de julho a 10 de agosto de 2017, até as 17 horas. (não serão 
aceitas inscrições efetuadas depois de 10 de agosto. OS BOLETOS SERÃO EMITIDOS 
SOMENTE ATÉ A DATA DE 10 DE AGOSTO, e os pagamentos poderão ser realizados até 11 de 
agosto).  
A SECRETARIA DO CASLE NÃO FAZ EMISSÃO DE BOLETOS. 
  

2) Procedimentos para efetuar a inscrição: 
a) Cadastrar-se no sistema que se encontra em nossa página: casle.letras.ufg.br, dentro da aba 

“Edital 03/2017”. 
b) Selecionar, online, a língua desejada. 
c) Imprimir o boleto e efetuar seu pagamento. (Não é necessário o envio do comprovante 

bancário após pagamento).    
 
A INSCRIÇÃO SÓ SERÁ CONSIDERADA CONCLUÍDA APÓS O PAGAMENTO DO 
BOLETO, PORTANTO O PERÍODO DE INSCRIÇÃO A QUE SE REFERE O EDITAL 
COMPREENDE TODAS AS ETAPAS LISTADAS ACIMA NESTA TABELA. 

Obs.: Valor de R$100,00 (cem reais) por prova. 

 
Será publicada, no dia 16 de agosto de 2017, uma lista com os nomes dos candidatos. Caso você 
tenha efetuado a inscrição e pago o boleto e mesmo assim seu nome não figurar na lista, envie-nos um 
e-mail contendo seu nome, a língua escolhida e o boleto com o comprovante de pagamento para que 
possamos atualizar nossas listas para o dia da prova.  
 

3) Horário das provas (O mesmo candidato poderá realizar inscrições para as seguintes provas):  
18/08/2017 

 Italiano/ Português como segunda língua– 13h30-15h30 
 Francês - 16h00-18h00 

19/08/2017 
 Espanhol - 8h00 -10h00 



 Inglês - 10h30-12h30  
 
Caso o candidato opte por fazer várias provas, deve realizar a inscrição para cada prova 
separadamente em nosso sistema, o cadastro só é necessário apenas uma vez, por edital. 
 

Após decorridos 15 (quinze) minutos do início das provas, não será admitida a entrada de candidatos nas 
salas de prova. Somente será admitido à sala de provas, o candidato que estiver portando documento de 
identidade original (CNH – Carteira Nacional de Habilitação ou CI – Carteira de Identidade).  
 

Local das provas:  
Italiano, Português para Surdos e Francês: Faculdade de Letras, Campus Samambaia, UFG (na 
semana da prova, juntamente com a lista de candidatos, será divulgada a sala). 
 
Espanhol/Inglês: Faculdade de Letras, Campus Samambaia (na semana da prova, juntamente com a 
lista de candidatos, serão divulgadas as salas). 
 

 
4) A nota para aprovação é 7,0 (sete). Só receberá certificado quem obtiver uma nota igual ou maior à 

nota de aprovação. 
 

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

6) Divulgação do resultado preliminar no sítio do CASLE – casle.letras.ufg.br 
a) 1º de setembro de 2017. 

 
7) Recurso: envio, para o e-mail: casleufg@gmail.com, até as 16h00 (dezesseis horas) do dia 04 de 

setembro de 2017. (Preencher o formulário para recurso disponível em nossa página). 
 

8) Resultado final: 08 de setembro de 2017. 
 

9) Das disposições finais: 
 

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

b. A prova de Português como segunda língua é exclusiva para os candidatos que tenham a Língua de 
Sinais como primeira língua ou línguas indígenas, ou seja, para a comunidade surda e para as 
comunidades indígenas brasileiras. 

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

d. Os certificados estarão disponíveis aos candidatos aprovados a partir de 11 de setembro de 2017 das 
13h às 20h30, na sala 61 do Bloco Bernardo Élis, piso superior, Faculdade de Letras/UFG. 

e. Os candidatos que necessitarem de atendimento especial no dia da prova devem comunicá-lo até 11 
de agosto, por meio do e-mail: casleufg@gmail.com.  

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

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

Goiânia, 10 de julho de 2017. 
 

 
 

 

 
 


