Candidatos já podem solicitar
certificação do Encceja nas
secretarias de educação
Documento atesta conclusão das turmas da educação básica
Estudantes que prestaram o Exame Nacional para Certificação de
Competências de Jovens e Adultos (Encceja) em edições
passadas, a partir de 2006, já podem solicitar o certificado
de conclusão dos ensinos fundamental e médio nas secretarias
estaduais de Educação. O atendimento pode ser realizado em 283
campi de 32 institutos credenciados que estão espalhados em 24
unidades da Federação. Apenas Ceará, Alagoas e Tocantins não
possuem institutos cadastrados.
Para requerer a certificação não é obrigatório levar a página
impressa com o resultado, mas se o solicitante tiver o
documento em mãos ajudará no processo de identificação da nota
e fará com que o certificado seja emitido rapidamente.
Atenção: no caso do aprovado no ensino médio, também é
possível pedir o documento em Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia que firmaram Termo de Adesão ao Encceja.
Pode pedir a emissão do certificado o participante que
atingiu, no mínimo, 100 pontos em cada uma das áreas de
conhecimento e tirou nota igual ou maior do que cinco em
redação. O resultado está disponível no site do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep).
Quem conseguiu a nota mínima em uma área do conhecimento, mas
não nas quatro provas do Encceja, poderá requerer a declaração
parcial de proficiência. Com a declaração parcial, o
participante fica liberado de fazer as mesmas matérias na
próxima edição do exame, ou seja, poderá se inscrever apenas
para os eixos que faltaram.
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aplicadas no próximo domingo
(25)
A avaliação será aplicada nos turnos matutino e vespertino
No próximo domingo, 25, serão aplicadas as provas do Exame
Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos
(Encceja). A avaliação ocorre no período da manhã e à tarde,
em todos os estados e no Distrito Federal. Os portões de
acesso aos locais do exame serão abertos às 8h e fechados às

8h45, para as provas aplicadas pela manhã, e abertos às 14h30
e fechados às 15h15, para as provas aplicadas à tarde, de
acordo com o horário oficial de Brasília (DF).
A redação vale 10 pontos e cada participante só será aprovado
caso tire, no mínimo, 5 pontos neste item. O Inep relembra
outro ponto importante: para estar apto à certificação, nas
áreas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, no caso do
ensino médio, e em Língua Estrangeira Moderna, Artes e
Educação Física, no ensino fundamental, o participante deverá
atingir duas notas mínimas ao mesmo tempo: pelo menos 100
pontos na prova objetiva e o mínimo de 5 pontos na prova de
redação em uma mesma edição do exame.
No dia da prova
Além da caneta esferográfica de tinta preta fabricada em
material transparente, os participantes devem levar um
documento de identificação original e com foto para o dia da
prova. Confira alguns deles: Passaporte, Cédula de Identidade
(RG), Carteira de Trabalho e Previdência Social, Certificado
de Reservista e Carteira Nacional de Habilitação. Outras
informações podem ser obtidas no site do Encceja.
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Cartão de confirmação do Encceja 2019 é divulgado
Prova é destinada a brasileiros que não concluíram os níveis
fundamental ou médio em idade adequada
Foi divulgado nesta segunda (12) pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) o
cartão de confirmação do Exame Nacional para Certificação de
Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2019. Constam no
documento, que pode ser encontrado no site, informações como
local e horário de prova, dados pessoais, atendimento e nível
de certificação.
A prova é destinada a brasileiros que não concluíram os níveis
fundamental ou médio em idade adequada. De forma gratuita,
jovens e adultos que moram no Brasil ou no exterior podem
adquirir a certificação, inclusive pessoas privadas de
liberdade. No entanto, é preciso ter, no mínimo, 15 anos para
certificação do ensino fundamental e, 18 anos, para o médio.
A avaliação ocorre no período da manhã e tarde do dia 25 de
agosto, em todos os estados e no Distrito Federal, nos

municípios indicados no edital. Os portões de acesso serão
abertos às 8h e fechados às 8h45 no período da manhã e no
período da tarde serão abertos às 14h30 e fechados às 15h15,
de acordo com horário oficial de Brasília.
No dia da prova
Além da caneta esferográfica de tinta preta fabricada em
material transparente, os participantes devem levar um
documento de identificação original e com foto para o dia da
prova. Confira alguns deles: Passaporte, Cédula de Identidade
(RG), Carteira de Trabalho e Previdência Social, Certificado
de Reservista e Carteira Nacional de Habilitação
Outras informações podem ser obtidas no site do Encceja.
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