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I. OBJETO 

 
O presente edital oferece 5 inscrições integrais nível B1 para a 1ª sessão de 

DELF  a ser realizada pela Aliança Francesa de João Pessoa  (AFJP) – PB, em 2022. 

Caso não se atinja o número de candidatos, as inscrições poderão se estender a outros 

niveis, no limite do orçamento estimado (R$ 2.000,00).   

 
II. NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

 
1. Associados da APFPB com anuidades 2020 e 2021 em dia. Podendo regularizá-

las até o dia 05 de novembro de 2021, preenchendo as fichas em anexo e 

enviando junto aos documentos necessários exigidos no presente edital.   

2. Novos associados com as anuidades 2020 e 2021 em dia. Podendo regularizá-

las até o dia 05 de novembro de 2021, preenchendo as fichas em anexo e 

enviando junto aos documentos necessários exigidos no presente edital.   

 

III. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 

1. Serão selecionados 5 (cinco) candidatos a partir dos seguintes critérios :  
 
a. ser estudante devidamente matriculado em Letras Francês, Francês-português,  

LEA, Tradução, Língua e Literatura Francesas OU 
b. possuir graduação em Letras Francês e/ou Língua e Literatura Francesa, 

francês-português, em LEA, Tradução OU 
c. comprovar trabalhar ou já ter trabalhado como professor(a) de língua francesa 

em instituição pública ou privada (carteira assinada ou fichas de salário ou 
contrato). 

d. Ter um nível de francês compatível com o nível escolhido para o exame do DELF. 
Uma entrevista poderá ser realizada para efeitos comprobatórios. Os membros 
da Diretoria da APFPB se encarregarão dessa entrevista. 



e. Em caso de empate entre candidatos, serão considerados critérios de 
desempate, nesta ordem: ancienidade na APFPB sem interrupção de vínculo, 
licenciatura concluída, inscrição em Mestrado ou Doutorado em Letras, 
Linguística ou áreas afins, professor(a) comprovado(a). 
 

2. No processo de submissão, os(as) proponentes deverão: 

a. comprovar os critérios como indicados em III. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO, 

parágrafo 1. 

b. preencher a FICHA DE INSCRIÇÃO com o nome completo, sem abreviação, 

CPF, email, telefone e instituição ao qual está vinculado como estudante ou 

professor, se for o caso. 

c. assinar um termo de comprometimento em fazer o exame do DELF sob pena 

de não mais participar dos editais da APFPB por 2 anos.  

d. Enviar a candidatura em PDF ao email: assopfpb@gmail.com com cópia para 

o email inscricaoapfpb@gmail.com. 
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IV. SUBVENÇÃO 

 
1. Será repassada à Aliança Francesa de João Pessoa (AFJP) a quantia de dois 

mil reais (R$ 2.000,00) para cobrir as inscrições dos selecionados para os 

exames do DELF na 1ª sessão 2022. Estão estimadas 5 inscrições no valor sem 

desconto. Caso os selecionados tenham algum vínvulo com uma instituição 

definida pela AFJP, e que o orçamento previsto não atinja o objetivo, poder-se-á 

obter uma 6ª inscriçao, a depender dos níveis escolhidos.  

2. A AFJP comprovará o recebimento da quantia por meio de recibo. 

 

 
V. CALENDÁRIO 

1. O período de inscrições será de 5 de novembro ao 15 de novembro de 2021.   

2. O resultado da seleção será divulgado entre o 18 e 20 de novembro 2021 pelo 

email da APFPB (assopfpb@gmail.com), Facebook 

(https://www.facebook.com/assopfpb) e Instagram 

(https://instagram.com/apfpb18?utm_medium=copy_link )  

3. A inscrição definitiva no DELF é de responsabilidade dos selecionados, 

obedecendo calendário da AFJP. A seleção neste edital não formaliza a 

inscrição no DELF.  

4. Será de inteira responsabilidade dos candidatos selecionados de entrar em 

contato com a AFJP através do whatsapp 83 98750-3895 para formalizar a 

devida inscrição. Estes se encarregarão de todo o processo de inscrição, 

contactando esta instituição para maiores informações a partir da 2ª quinzena 

de dezembro de 2021. A AFJP não entrará em contato com os candidatos.  

 

 

 

 
João Pessoa, 21 de outubro de 2021. 

 
 
 
 
 
 

 

Rossana Souto Lima Koffmann 

      Presidente da APFPB  

 

Anexos: 

1. Ficha de inscrição 

2. Termo de comprometimento 

3. Ficha anuidade 2021 (pode usar a mesma para 2020 e 

especificar que são dois anos, se for o caso). 
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