MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO
REGISTRO ACADÊMICO

REQUERIMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO OU
DECLARAÇÃO PARCIAL DE PROFICIÊNCIA – ENCCEJA
Eu, …........................................................................................................, RG …............................................,
Órgão expedidor/UF …....…......, CPF ........................................., Data de nascimento .................................,
Estado de nascimento ....................................., Rua .....................................................................................,
Nº ….................., Complemento …................................................, Bairro …..................................................,
Município ................................................................, Estado …..........., Tel …..................................................,
E-mail ............................................................................, com base nos resultados do Exame Nacional para
Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), realizado no(s) ano(s) de
…............................................., nos termos do disposto nos artigos 37 e 38, §1º, II, da Lei nº 9.394/1996, e
na Portaria INEP nº 147/2008, venho requerer por esta instituição o seguinte documento:
(

) Certificado de Conclusão do Ensino Médio (
(

) 1ª via (

) Declaração Parcial de Proficiência

) 2ª via

Conforme os artigos 37 e 38 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei nº 9.394/1996
–, a certificação do Ensino Médio com base no ENCCEJA destina-se às pessoas que não concluíram o
Ensino Médio em idade própria. Deste modo, ao solicitar o certificado do Ensino Médio ou a declaração
parcial de proficiência com base no ENCCEJA, declaro que não concluí o Ensino Médio em instituição
pública ou privada e assumo total responsabilidade pelas informações contidas neste documento. Por ser
expressão de verdade, tenho conhecimento de que, no caso fraude, estarei sujeito às penalidades
previstas no Código Penal (Decreto-Lei n° 2.848/1940).

Em caso de pedido de 2ª via:
( ) Extravio da 1ª
(apresentar boletim de ocorrência)

( ) Dano da 1ª
(entregar 1ª via danificada)

__________________________, _____/ _____ /______
Local e data

( ) Alteração de nome
(apresentar cópia de doc. atualizado)

__________________________________
Assinatura do(a) requerente

-----------------------------------------------------------------------------------RECIBO DE ENTREGA DO REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO OU
DA DECLARAÇÃO PARCIAL DE PROFICIÊNCIA COM BASE NO ENCCEJA
Nome do(a) solicitante: _____________________________________________________________________________________
Recebido pelo campus em: _____/_____/______ Servidor que recebeu: ______________________________________________
Prazo de entrega da declaração provisória de conclusão do Ensino Médio, se necessária: 3 dias úteis.
Prazo de entrega da declaração parcial de proficiência: 30 dias.
Prazo de entrega do certificado de conclusão do Ensino Médio: 60 dias.

