Aumento de 13,5% em número de
candidatos
inscritos
é
registrado no Enem 2020
Dados foram divulgados pelo Inep
Dados divulgados na última terça-feira (23) pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep) apontam um aumento no número de inscrições no Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. Segundo o órgão, 5,8
milhões de inscrições foram registradas, representando um
volume 13,5% superior em relação ao quantitativo do ano
passado.
Desse total, 5.687.271 inscrições foram para o Enem impresso e
96.086 para o Enem Digital, versão que será aplicada pela
primeira vez esse ano. Com os dados divulgados foi possível
analisar diferentes informações dos candidatos.
Perfil dos inscritos no Enem 2020
Os dados foram disponibilizados pelo Inep após a finalização
das etapas de inscrição e pagamento da taxa pelos
participantes não isentos. Segundo o levantamento, 65,6% dos
participantes já concluíram o ensino médio em anos anteriores.
Do total de inscritos confirmados, 83% efetuaram inscrição
gratuita, por atenderem aos critérios de isenção especificados
pelos editais ou estarem concluindo o ensino médio em escola
pública neste ano.
Mais da metade dos participantes confirmados têm até 20 anos
de idade. Em 2020, há 12.982 inscritos acima dos 60 anos. Mais
uma vez, mulheres são maioria no Enem 2020, com 60% das
inscrições confirmadas. O perfil relacionado à raça e cor
autodeclarado pelo total dos inscritos é de:

# Pardos: 47%
# Brancos 34,7%
# Pretos 13,3%
# Amarelos 2,2%
# Indígenas 0,7%
Os demais optaram por não informar.

Enem 2020
O Enem 2020 teve as suas provas adiadas devido a pandemia do
novo coronavírus. Os estudantes inscritos podem participar da
enquete que vai definir a nova data do Enem impresso e
digital. Basta realizar o login na Página do Participante e
escolher uma das três opções de datas disponibilizadas pelo
Inep. Procedimento deve ser realizado até o dia 30 de junho
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Correios prorrogam inscrições
em processo seletivo até 29
de maio
Entre os requisitos avaliados pelos Correios no processo, está
a renda familiar (Foto:Reprodução)
São 4.462 vagas no Programa de Aprendizagem de Assistente
Administrativo e Assistente de Logística
Foram prorrogadas até o fim do mês de maio as inscrições para
participar da seleção da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos (Correios) em 2020. A empresa inscreve até 29 de
maio, por meio de seu site, no processo seletivo que vai
preencher 4.462 vagas no Programa de Aprendizagem de
Assistente Administrativo e Assistente de Logística. Do total
de vagas abertas, há reserva de 10% para pessoas com
deficiência e 20% para os candidatos negros.
Há chances para cidades localizadas no Distrito Federal e nos
Estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará,
Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do
Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná,
Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio
Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins.
Podem

participar

candidatos

que

possuam

nacionalidade

brasileira ou estrangeira; que tenham idade entre 14 e 22 anos
completos, no ato da contratação; que estejam cursando, no
mínimo, o 6º ano do ensino fundamental ou matriculados e
frequentando a escola, caso não tenham concluído o ensino
médio; que não tenham sido contratados anteriormente como
jovem aprendiz pelos Correios e que não tiveram vínculo
empregatício com a empresa; e que tenham disponibilidade para
cumprir jornada de aprendizagem de 20 horas semanais.
Além da inscrição, o processo seletivo também conta com a fase
de comprovação da renda familiar mensal, idade, escolaridade e
participação em programas sociais; fase pré-admissional, em
que, além dos exames médicos admissionais, será realizada a
matrícula no curso de aprendizagem e a entrega dos documentos
pessoais de comprovação das exigências para o ingresso; e a
fase de contratação, que será feita gradualmente, conforme as
necessidades dos Correios. A seleção terá a validade de um
ano, podendo ser prorrogada uma vez pelo mesmo período.
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Sisu fica disponível por mais
dois dias
Quase seis mil candidatos relataram erros de inconsistência
nos resultados do Enem
O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) terá um prazo maior do
que o anunciado no cronograma inicial do programa, que
encerraria dia 24. Portanto, agora as inscrições estão abertas
desde esta terça-feira (21) até o próximo domingo, dia 26.
Segundo a equipe de técnicos do Inep, o erro nos resultados do
Enem 2019 ocorreu por uma falha da gráfica responsável pela
impressão do exame. Os gabaritos não foram corretamente
associados à prova de referência e por esse motivo gerou a
inconsistência
Após a correção dos gabaritos, as inscrições para o programa
Sisu seguem normalmente, atendendo ao novo prazo, sendo
mantidas as regras já estabelecidas.
De acordo com o chefe da pasta de educação, Abraham Weintraub,
os erros em quase seis mil provas ficaram concentrados em
quatro cidades, em duas regiões diferentes do país:
Alagoinhas, na Bahia; e Ituiutaba, Iturama e Viçosa, em Minas
Gerais. Em outras localidades brasileiras, foram registrados
casos isolados.
*Com informações do Inep
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Estudantes podem se inscrever
no Sisu a partir de hoje.
Sisu oferece 56.422 vagas em 65 instituições públicas de
ensino superior para o segundo semestre deste ano
Começam hoje (30) as inscrições para o Sistema de Seleção
Unificada (Sisu). Nesta edição, são ofertadas 56.422 vagas em
65 instituições públicas de ensino superior para o segundo
semestre deste ano. As inscrições são feitas pela internet, no
site do Sisu.
Podem participar os estudantes que fizeram o Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) de 2015 e não tiraram 0 na redação. As
inscrições podem ser feitas até o dia 2 de junho.

Ao fazer a inscrição, o candidato deve escolher, por ordem de
preferência, até duas opções entre as vagas ofertadas pelas
instituições participantes do Sisu. O candidato também deve
definir se deseja concorrer a vagas de ampla concorrência, a
vagas reservadas a ações afirmativas. Durante o período de
inscrição, o candidato pode alterar suas opções. Será
considerada válida a última inscrição confirmada.
Uma vez por dia é divulgada a nota de corte de cada curso, com
base no número de vagas disponíveis e no total dos candidatos
inscritos naquele curso, por modalidade de concorrência. A
nota de corte é apenas uma referência para auxiliar o
candidato no monitoramento de sua inscrição, não sendo
garantia de seleção para a vaga ofertada.
O resultado será divulgado no dia 6 de junho e a matrícula
deverá ser feita entre os dias 10 e 14. Aqueles que não forem
selecionados poderão participar da lista de espera, entre 6 e
17 de junho.
Os candidatos na lista começarão a ser
convocados a partir do dia 23 de junho.
Por O Globo
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MPF abre nesta quarta-feira
pré-inscrições para seleção
de estagiários
O Ministério Público Federal (MPF) no Pará vai abrir às 15
horas desta quarta-feira, 25 de maio, o período de préinscrições para o 1º processo seletivo de estagiários

realizado pela instituição este ano no Estado. São vagas em
cadastro reserva. A bolsa é de R$ 850 para estudantes de
cursos superiores e de R$ 590 para alunos do nível médio.
Há vagas para estudantes de ensino médio em Altamira, Belém,
Paragominas e Santarém. Para alunos de direito há vagas em
Marabá, Redenção, Santarém e Tucuruí. Estão sendo oferecidas,
ainda, vagas em Belém para os cursos de arquivologia e
engenharia civil.
Para fazer a pré-inscrição é preciso acessar o link
www.mpf.mp.br/pa/estagie-conosco e selecionar o município no
qual o pré-candidato pretende disputar a vaga. As préinscrições serão realizadas até as 15 horas de 08 de junho.
Para confirmar a inscrição, de 9 a 21 de junho os candidatos
precisarão levar às unidades do MPF os originais e cópias de
documento de identidade com foto e do CPF e, no caso dos
universitários, versão original ou eletrônica do histórico
escolar detalhado e atualizado.
No caso dos estudantes de ensino médio, além de originais e
cópias do documento de identidade com foto e do CPF é preciso
levar declaração de matrícula expedida e assinada pela
instituição de ensino.
Detalhes sobre a reserva de vagas para estudantes com
deficiência ou para candidatos autodeclarados integrantes de
minorias etnicorraciais e sobre inscrição por meio de
procurador estão disponíveis no edital do processo seletivo
(http://bit.ly/edital_1pse).
Para participar do processo seletivo é preciso estar
matriculado em uma das instituições de ensino conveniadas com
o MPF (a relação das instituições conveniadas está publicada
em www.mpf.mp.br/pa/estagie-conosco).
Os estudantes de cursos superiores têm que ter cumprido pelo
menos 40% da carga horária do curso. Os do nível médio
precisam ter concluído o 1º ano do curso e não podem estar
cursando o último ano letivo.
As provas serão realizadas em 26 de junho, às 9 horas, e terão
quatro horas de duração. Os locais de prova serão divulgados
no site do MPF no Pará, no link “Estagie conosco”

(www.mpf.mp.br/pa/estagie-conosco). O resultado final e a
homologação do concurso estão previstos para serem divulgados
em 29 de julho.
Fonte: RG 15/O Impacto e MPF
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Inscrições para o Enem 2016
começam hoje e vão até dia
20.
Começam hoje (9) às 10h, no horário de Brasília, e terminam às
23h59 do dia 20 as inscrições para o Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem), As provas serão aplicadas nos dias 5 e 6 de
novembro. A taxa de inscrição será de R$ 68. As informações
estão no edital do exame. A inscrição é feita pela internet,
nosite do Enem.
O participante deve ter em mãos, no ato da inscrição, o CPF e
o número do documento de identidade. Deve também informar um
endereço de email. Só é possível fazer a inscrição por email,
assim, cada estudante deverá teremail próprio. O Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep), responsável pelo exame, vai usar o endereço e o
telefone celular informado para se comunicar com o
participante.
É na hora da inscrição que o participante informa se necessita

de algum atendimento específico ou especializado e se é
sabatista – aqueles que, por convicção religiosa, guardam o
sábado, reservando o dia para descanso e oração. Eles podem
fazer o exame após o pôr do sol.
O atendimento especializado é oferecido a pessoas com baixa
visão, cegueira, visão monocular, deficiência física,
deficiência auditiva, surdez, deficiência intelectual
(mental), surdocegueira, dislexia, déficit de atenção,
autismo, discalculia ou com outra condição especial. Já o
atendimento específico é feito a gestantes, lactantes, idosos,
estudantes em classe hospitalar e sabatistas.
É também na inscrição que o estudante informa se quer utilizar
o resultado do Enem para certificação do ensino médio. Para
isso, é preciso ter 18 anos completos até o primeiro dia de
realização das provas do exame.
Confirmação
A inscrição só é confirmada após o pagamento da taxa de R$ 68.
O prazo para que isso seja feito é até as 21h59, no horário de
Brasília, do dia 25. São isentos da taxa os estudantes
concluintes do ensino médio em
participantes de baixa renda.

escolas

públicas

e

os

Uma das novidades deste ano é que o estudante poderá pagar a
taxa de inscrição em qualquer agência bancária, casa lotérica
ou agência dos Correios. Até o ano passado, a inscrição era
paga apenas nas agências do Banco do Brasil.
A nota do Enem é usada na seleção para vagas em instituições
públicas, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu),
bolsas na educação superior privada por meio do programa
Universidade para Todos (ProUni) e vagas gratuitas nos cursos
técnicos oferecidos pelo Sistema de Seleção Unificada da
Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec).
O resultado do exame também é requisito para receber o

benefício do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e
participar do programa Ciência sem Fronteiras. Para pessoas
maiores de 18 anos, o Enem pode ser usado como certificação do
ensino médio.
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