
 

 

 

RETIFICAÇÃO Nº 01 DO EDITAL Nº 02/RIFB, DE 07 DE FEVEREIRO 

DE 2018 

 

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA, nomeado pelo Decreto de 05 de 

maio de 2015, publicado no Diário Oficial da União de 06 de maio de 2015, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, por meio da Pró-Reitoria de Ensino, considerando o Edital nº 

43, de 24 de julho de 2017, do INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS 

EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA - INEP que trata do Exame Nacional para 

Certificação de Competência de Jovens e Adultos – ENCCEJA Nacional 2017, torna público 

a retificação do formulário para Solicitação de Certificação de Conclusão do Ensino Médio 

e de Emissão de Declaração de Proficiência das áreas de conhecimento com base no Exame 

Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA de 2017 e no 

Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM  de 2012 A 2016, onde passa a ter o seguinte teor. 

 

Brasília, 22 de fevereiro de 2018. 

 

Original Assinado 

WILSON CONCIANI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO 

 ENSINO MÉDIO  

 

Considerando a legislação em vigor, venho por meio deste requerer: 

(    ) Certificado do Ensino Médio pelo ENCCEJA 2017 

(    ) Certificado do Ensino Médio pelo ENEM 

        (    ) 2012   (   ) 2013   (    ) 2014   (    ) 2015   (    ) 2016 

(   ) Declaração Parcial de Proficiência 

       (    ) Linguagens, Códigos e suas tecnologias; 

       (    ) Matemática e suas Tecnologias; 

       (    ) Ciências da Natureza e suas Tecnologias; 

       (    ) Ciências Humanas e suas Tecnologias 

(    ) 2ª via Certificado do Ensino Médio  

(    ) 2ª via Declaração Parcial de Proficiência 

 

Nome do Requerente: __________________________________________________    

RG:___________________________ Órgão Expedidor: ______________________ 

CPF: _______________________________________________________________  

Data de nascimento: _________________ Naturalidade: ______________________   

Filiação:  Mãe: _______________________________________________________   

                Pai:  ________________________________________________________ 

Local de realização da prova: ____________________________________________ 

Nº de inscrição no ENCCEJA ou ENEM /Ano :______________________________      

Telefone de contato: ___________________________________________________    

E-mail:______________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

Documentos que deverão ser anexados à solicitação: documentos relacionados no item 5 do 

Edital Nº 02/RIFB, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018. 

 

(   ) Boletim individual do ENCCEJA 2017 ou ENEM 2012, 2013, 2014, 2015 ou 2016, 

conforme o caso; 

(    ) documento de identificação válido com foto; 

(    ) certificado de reservista quando se tratar de requerente do sexo masculino; 

(    ) CPF; 

(    ) comprovação de quitação eleitoral. 

 

DECLARO para os devidos fins, que estou ciente de que para obter a certificação no 

nível de conclusão do Ensino Médio através da nota do ENCCEJA 2017 ou do ENEM 

(2012- 2016); e declaração de proficiência devo atender aos requisitos estabelecidos pelo 

IFB. Também assumo total responsabilidade sobre as informações contidas neste 

documento. Por ser expressão da verdade, dato e assino o presente documento, ficando 

ciente de que no caso de inveracidade comprovada estarei sujeito às penalidades 

cabíveis. 

 

__________________________________          ________________________________              

Assinatura do interessado                                                                      Local e Data 

 
......................................................................................................................................................................... 

 

COMPROVANTE DE REQUERIMENTO DE:  

 

(     ) CERTIFICAÇÃO DO ENSINO MÉDIO PELO ENCCEJA 2017 

 

(     ) CERTIFICAÇÃO DO ENSINO MÉDIO PELO ENEM  

         (     ) 2012 (     ) 2013    (      ) 2014   (     ) 2015   (     )2016 

 

(     ) DECLARAÇÃO DE PROFICIÊNCIA 

          

Nº DO PROTOCOLO DE REQUERIMENTO:  

 

Nome Completo do interessado: 

 

CPF do interessado:________________ Campus onde o pedido foi protocolado: __________   

Data de realização do pedido: _____/_______/_______  

 

Previsão de entrega (em 60 dias): _____/_______/_______                         

 

Recebido no protocolo por (SIAPE ou carimbo): 

Obs.: é indispensável a apresentação deste recibo e do RG para a entrega do documento 

solicitado.   


