
PASSO A PASSO PARA REALIZAR A INSCRIÇÃO AO CELPE-BRAS 

1. O primeiro passo é ler o edital de realização do Exame disponível em 

http://portal.inep.gov.br/celpebras-legislacao. A sua inscrição implica na aceitação das normas 

que constam do edital do Exame.  

 Para realizar a inscrição para pleitear o certificado de proficiência em Língua Portuguesa, 

deve-se ter em mãos, obrigatoriamente, um dos seguintes documentos: passaporte, carteira 

de identidade para estrangeiros ou o documento oficial do País onde reside. 

Acesse o endereço eletrônico http://celpebras.inep.gov.br/inscricaoCelpeBras, leia 

atentamente as instruções e clique em “Inscrição, faça já a sua”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Em seguida, preencha o campo “Aplicação” com dados referentes ao local que pretende 

realizar o exame.Lembre-se: o exame será realizado nos dias 25 a 27 de abril de 2012. 

 

http://portal.inep.gov.br/celpebras-legislacao
http://celpebras.inep.gov.br/inscricaoCelpeBras


 

3. No campo “Dados Pessoais” preencha o nome, sobrenome, data de nascimento, documento 

de identificação, número do documento, nacionalidade, sexo, profissão, grau de instrução e se 

participa de algum programa de convênio. 

 

 
4. No campo “Endereço” preencha as informações referentes a cidade, estado/província, país, 
CEP, endereço e complemento.  

 

 

5. No campo “Contato” informe o DDI ou o DDD e telefone para contato. Informe também um 

e-mail válido e confirme-o. 

 

 



 

6. Caso necessite de algum tipo de atendimento no dia do exame, no campo “Atendimento 

Diferenciado”, clique em “Sim”. Em seguida, indique o tipo de atendimento de acordo com as 

opções abaixo. 

 

Lembre-se: caso possua alguma deficiência (cegueira, surdez, deficiência física, etc.) clique em 

“Outro tipo de atendimento” e informe o auxílio que necessitará para fazer o exame. Assim, os 

postos aplicadores verificarão a possibilidade de atendimento e confirmarão o pedido com o 

interessado. 

 

7. No campo “Senha de Acesso” informe uma senha com no mínimo seis e no máximo quinze 

caracteres (pode conter letras e números) e clique em “Próximo”. Com essa senha o 

interessado poderá acompanhar sua inscrição na página de acompanhamento. 

 



 

8. No campo “Proficiência Linguística”, informe a língua materna, como aprendeu o português, 

quanto tempo levou para aprendê-lo, se possui certificado de proficiência em língua 

portuguesa (caso “Sim”, indique o nível) e quantas vezes já prestou o exame CelpeBras. 

 

 

9. Em seguida, no campo “Proficiência em outras línguas” selecione o grau de proficiência 

linguística que possui em outra (s) língua (s) e clique em “Incluir”. Para continuar a inscrição, 

após essa inclusão, clique em “Próximo”. 

 

 



 

10. Em seguida, preencha obrigatoriamente o questionário apresentado, pois ele facilitará a 

seleção dos materiais para o seu exame. Clique em “Próximo”. 

Pronto! Sua inscrição foi concluída com sucesso. Imprima o comprovante de inscrição e 

guarde-o em local seguro, pois o número da inscrição será necessário o acompanhamento da 

inscrição. Em seguida, clique em “Sair”. 

 

Lembre-se: para confirmar sua inscrição, é necessário pagar a taxa de inscrição, de acordo com 

as orientações do posto aplicador, entregar esse comprovante de pagamento juntamente com 

uma cópia do documento de identificação utilizado na inscrição e marcar a prova oral no posto 

aplicador. 

Bom exame! 


