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FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

   A preencher pelo Centro de Exames 

Código do Centro: |_|_|_|_|  
         Código da Época:  |_|_|_|_|                                                                                                                
           
                                                                              

PAGAMENTOS 
Forma de pagamento 
    
Numerário      

 
Transferência      

 
Cheque       

 
 
 

 
Propina de exame 
Taxa de inscrição 
Total  

 

 

 

   A preencher pelo Candidato: 
   Preencha com letra de imprensa.  

1. Exame em que se inscreve:  
     CIPLE  DEPLE    DIPLE    DAPLE   DUPLE  

     

   2.Nome 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

    

   3.Morada 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Código Postal |_|_|_|_|_|_|_|Cidade |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|País  |_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

   

  4. Telefone |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  5. Telecópia   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|             
  6. Correio electrónico  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|             
  7. Documento de identificação n.º   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|             
  (junte fotocópia do documento de identificação) 

 
 
 
 
Tomei conhecimento e aceito as Condições de Inscrição que figuram no verso deste impresso. 
 
Data: ___________________ Assinatura: ___________________________________________ 
  
 

 

Código do Candidato:  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 

 



CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO 
 

1. Os exames de PLE podem ser realizados por todos os maiores de 14 anos que queiram 
comprovar, para fins educativos, profissionais ou outros, a sua competência em português 
nos termos reconhecidos por cada certificado ou diploma.  

      Os candidatos que se inscrevem nos exames devem cumprir com os seguintes requisitos: 
 

a) Ser nacional de um país em que o português não é língua oficial. 
b) Ser nacional de um país de língua oficial portuguesa e residente ou não num país 

onde o português não é língua oficial, desde que assinalem pelo menos duas das 
seguintes condições1 

 
A primeira língua dos meus pais não é o português.      
A primeira língua que adquiri não foi o português.       
A minha principal língua de comunicação não é o português.      
Toda ou parte da minha escolaridade básica ou secundária não foi em português.   

 
.  

2. As candidaturas deverão ser apresentadas num dos Centros de Exames de Português, 
mediante preenchimento da Ficha de Inscrição e da Ficha do Candidato. 

3. Não é possível fazer a inscrição para mais do que um exame por época. 
4. As inscrições realizam-se durante o mês anterior à realização dos exames. 
5. As inscrições não podem ser transferidas de uma época para outra ou de um exame para 

outro. Poderá ser possível transferir uma candidatura a um exame de um Centro para 
outro, desde que ambos aceitem tal procedimento. 

6. No acto da inscrição, o candidato procederá ao pagamento da propina do exame em que 
se inscreve e ao pagamento da taxa de inscrição. 

7. Não há lugar a reembolso da propina ou da taxa de inscrição. 
8. Os candidatos deverão ter conhecimento das Condições de Acesso a Exame e do Aviso 

aos Candidatos: www.fl.ul.pt/unidades/centros/caple/index.htm. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Os candidatos que efectuem uma inscrição de acordo com a alínea b) deverão declarar por 
escrito que cumprem pelo menos duas das condições apresentadas. 
 


