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Acesse o Edital aqui

Hoje vou mostrar para você como fazer a inscrição para
realizar a AVALIAÇÃO PRESENCIAL DE LÍNGUA
PORTUGUESA PARA ESTRANGEIROS, IMIGRANTES E
REFUGIADOS.
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EDITAL Nº 099/2022

No Edital, você encontra informações sobre a
inscrição e sobre a realização da prova. A
seguir, destaco algumas informações
importantes:

Acesse o Edital aqui

https://ifrs.edu.br/editais/edital-ifrs-no-099-2022-edital-para-inscricoes-para-a-avaliacao-presencial-de-lingua-portuguesa-para-estrangeirosas-imigrantes-e-refugiadosas-que-realizaram-algum-curso-ead-ou-on-line-d/


1) Para fazer a prova, você precisa ter realizado
um dos cursos ofertados pelo IFRS, eles
estão listados no item 1 do Edital.

https://moodle.ifrs.edu.br/

https://moodle.ifrs.edu.br/


2) Formulário para inscrição:

O formulário para realizar a inscrição está 
disponível no link 
https://forms.gle/6Fr5pQV9eCAdMraJA

https://forms.gle/6Fr5pQV9eCAdMraJA


3) Documentos

Atenção! Você precisa ANEXAR: o Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF); Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) ou Carteira de
Registro Nacional Migratório (CRNM); e o Certificado do Curso
de Língua Portuguesa on-line ou EaD realizado no IFRS

Além de anexar esses documentos, você também 
precisa levá-los no dia e no local da prova!



4) Local e dia da prova
As provas serão aplicadas nos campi do IFRS, nas datas disponibilizadas abaixo.

Campus do IFRS Data Horário

Campus Ibirubá 25 de agosto de 2022 18h30min

Campus Feliz 27 de agosto de 2022 13h30min

Campus Caxias do Sul 03 de setembro de 2022 14h

Campus Porto Alegre 23 de setembro de 2022 13h30mim

Campus Rio Grande 23 de setembro de 2022 19h

No momento da inscrição, o(a) candidato(a) deverá definir apenas UM campus para realizar a prova,
não sendo possível modifica-lo após o envio da inscrição.



Veja como fazer a inscrição!!

Acesse o formulário de inscrição: 

https://forms.gle/6Fr5pQV9eCAdMraJA

https://forms.gle/6Fr5pQV9eCAdMraJA


Nesta parte inicial
do formulário de
inscrição, você
encontra
informações gerais
sobre a inscrição e o
link do Edital.

Formulário de inscrições avaliação Presencial de 

Língua Portuguesa - Edital do IFRS nº 099/2022



Você precisa ter uma conta
Gmail para poder se inscrever!







Selecione o curso que você 
realizou no IFRS. Para saber o 
nome do curso, veja o seu 
comprovante!



Insira o seu certificado do curso que você realizou no 
IFRS



Por fim, confira as suas informações, veja se 
anexou os documentos e clique em ENVIAR: 



Inscrições

As inscrições são de 1º a 12 de agosto de
2022. Mas faça logo sua inscrição e envie
todos os documentos, pois as vagas são
limitadas!



Eu sou a Jaíne Gabriela Kohler, sou estudante do IFRS e

bolsista do Projeto IFAcolhe do Campus Ibirubá. Ficou com

dúvidas sobre o Edital?

Envie e-mail para: assuntos.internacionais@ifrs.edu.br

Escreva no assunto do e-mail “DÚVIDAS: Avaliação

presencial de Língua Portuguesa”.

mailto:assuntos.internacionais@ifrs.edu.br


As inscrições homologadas serão divulgadas na aba
"editais" do site do IFRS. Neste link:
https://ifrs.edu.br/editais/edital-ifrs-no-099-2022-edital-
para-inscricoes-para-a-avaliacao-presencial-de-lingua-
portuguesa-para-estrangeirosas-imigrantes-e-
refugiadosas-que-realizaram-algum-curso-ead-ou-on-
line-d/

Como saber se deu tudo certo com a sua inscrição?


