CERTIFICAÇÃO CILS B1
CITTADINANZA ITALIANA

In considerazione delle numerose richieste, si comunica che sono aperte le iscrizioni per la
sessione straordinaria dell'esame di certificazione di Livello B1 del CILS (Università per Stranieri
di Siena) che si svolgerà l'8 marzo 2019 alle 8.30 presso l’Istituto Italiano di Cultura (Av.
Presidente Antônio Carlos 40, - 4º piano). Si fa presente che il livello B1 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento prevede prove di tutte le abilità linguistiche e corrisponde a un livello
intermedio di conoscenza della lingua.
Sarà possibile iscriversi solo fino alle ore 13h30 del 14 febbraio 2019 presso le segreterie dei
corsi dell’IIC Rio (Centro, Copacabana, Barra da Tijuca, Niterói).
Si precisa che l’ottenimento di tale livello di certificazione, a seguito della recente normativa in
materia (legge 1 dicembre 2018, n. 132), è requisito indispensabile per la concessione della
cittadinanza italiana per matrimonio ai sensi degli artt. 5 e 9 della L. 91/92.
Tassa d’esame: R$ 450,00

Atendendo à demanda, informa-se que estão abertas as inscrições para a sessão extraordinária
da prova de certificação de Livello B1 do CILS (Universidade para Estrangeiros de Siena) que terá
lugar no dia 8 de março de 2019 às 8h30 no Instituto Italiano de Cultura (Av. Presidente Antônio
Carlos 40, 4º andar). Lembramos que o nível B1 do Quadro Comum Europeu de Referência prevê
provas de todas as habilidades linguísticas e corresponde a um nível intermediário de
conhecimento do idioma.
Será possível realizar a inscrição apenas até 14 de fevereiro de 2019 às 13h30 junto às
secretarias dos cursos do IIC Rio (Centro, Copacabana, Barra da Tijuca, Niterói).
Destaca-se que tal nível de certificação é requisito indispensável para a obtenção da cidadania
italiana para naturalização por matrimônio (artigos 5 e 9 da Lei. 91/92) conforme as novas
regulamentações previstas pelas leis italianas (lei 1 de dezembro de 2018, n. 132).
Valor da prova: R$ 450,00

Per iscrizioni e maggiori informazioni / Para inscrições e mais informações:
Centro: 21 3534.4344 centro.iicrio@esteri.it Av. Presidente Antônio Carlos 40, 4º andar
Copacabana: 21 2548.7854 copacabana.iicrio@esteri.it Av. Nossa Sra. de Copacabana 690, cob.
Barra da Tijuca: 21 2439.3438 barra.iicrio@esteri.it Av. das Américas 2000, Freeway Center
Niterói: 21 3617.0306 niteroi.iicrio@esteri.it Av. Presidente Roosevelt 1063 - São Francisco

