
 

 

EDITAL CASLE 02/2022 

 

CHAMADA PARA PROVAS ON-LINE DE SUFICIÊNCIA EM LEITURA EM 

LÍNGUAS ESTRANGEIRAS  

(ESPANHOL, FRANCÊS, INGLÊS, ITALIANO E PORTUGUÊS COMO 

SEGUNDA LÍNGUA) 

 

Retificação nº1 

A Coordenadora do Centro de Avaliação de Suficiência em Língua Estrangeira da 

Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás torna pública a Retificação nº 01 

do Edital CASLE 02/2022. 

Altera o item 5 (Cronograma geral do edital).  

Inclui a data para a Interposição de recursos e o prazo para a resposta aos candidatos 

referentes aos gabaritos das provas línguas estrangeiras (espanhol, francês, inglês, 

italiano e português como segunda língua). Grifo em vermelho. 

Altera a data para acesso aos gabaritos das provas realizadas, via Plataforma Eduq (de 

24 de junho para 20 de junho). Grifo em vermelho. 

 

ATIVIDADE DATA 

Período das inscrições. De 22 de abril a 18 de maio  

Período para a solicitação da isenção de taxa de inscrição. De 22 de abril a 06 de maio 

Envio da resposta à solicitação de isenção da taxa de inscrição 

(homologação preliminar). 
Até 09 de maio 

Data para a Interposição de recursos referente à solicitação de 

isenção de taxa de inscrição, via Plataforma Eduq (requerimento). 
Até 10 de maio 

Envio da resposta referente ao recurso sobre o indeferimento da 

solicitação de isenção de taxa de inscrição (homologação final). 
Até 11 de maio 

Publicação da lista de candidatos inscritos no site do CASLE 

(homologação preliminar das inscrições). 
25 de maio  

Recursos relativos à homologação preliminar das inscrições, via 

e-mail: casleufg@gmail.com. 
26  a 27 de maio 

Publicação da lista de candidatos inscritos no site do CASLE 

(homologação final das inscrições). 
31 de maio  

Envio de mensagem ao candidato informando o link para acesso à 

sala virtual do Google Meet, bem como, o dia e horário para a 

prova. 

Até 3 dias antes da prova 



Aplicação das provas em meio on-line. De 13 a 17 de junho  

Acesso aos gabaritos das provas realizadas, via plataforma Eduq. 20 de junho   

Recursos contra o  gabarito das provas de línguas estrangeiras 

(espanhol, francês, inglês, italiano e português como segunda 

língua), via Plataforma Eduq. 

20 e 21 de junho 

Respostas referentes à interposição de recurso contra o gabarito 

das provas de língua estrangeiras, via Plataforma Eduq. 
Até dia 30 de junho  

Resultado preliminar, via Plataforma Eduq. 08 de julho 

Período de recursos relativos ao resultado preliminar, via 

Plataforma Eduq (requerimento). 
De 11 a 12 de julho 

Resultado final e disponibilização das declarações, via Plataforma 

Eduq. 
22 de julho 

  

 

                              Goiânia, 02 de maio de 2022. 

 

 

 

 

Profa. Alexandra Almeida de Oliveira  

Coordenadora do CASLE 

Assinatura no documento original 

 


