ORIENTAÇÕES
Para Solicitar o Certificado de Conclusão de Ensino Médio



Para solicitar o Certificado de Conclusão de Ensino Médio, o candidato deverá atender a todos os
requisitos abaixo:
a) ter idade mínima de 18 anos até a data de realização da primeira prova de cada edição do ENCCEJA;
b) Ter obtido nota mínima de 100 (cem) pontos em todas as áreas de conhecimento;
c) ter obtido o mínimo de 5 (cinco) pontos na Redação;



E para obter a Declaração Parcial de Proficiência deverá:
a) ter idade mínima 18 (dezoito) anos até a data de realização da primeira prova do ENCCEJA;
b) atingir o mínimo de 100 (cem) pontos na área de conhecimento em que deseja obter Declaração Parcial
de Proficiência.



O IFNMG emitirá o Certificado de Conclusão do Ensino Médio com aproveitamento das Declarações
Parciais

de

Proficiência

dos

candidatos,

nas

quatro

áreas

do

conhecimento (Linguagens,

Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias;
Ciências Humanas e suas Tecnologias) obtidas:
a) nas edições do ENCCEJA realizadas no exterior a partir de 2011;
b) nas edições do ENEM de 2009 a 2016;
c) nas edições do ENCCEJA Nacional (2006, 2007, 2008 e a partir de 2017).


Para

solicitar

o Certificado

de

Conclusão

do

Ensino

Médio

ou a

Declaração

Parcial

de

Proficiência, o candidato deverá procurar a Secretaria de Registros Escolares do Campus Salinas no
horário de 07:30 h às 10:30 h e de 13:30 h às 16:30 h.


O requerente, no ato da solicitação, deverá apresentar os seguintes documentos:
a) boletim de desempenho individual no ENCCEJA;
b) cópia e original da certidão de nascimento ou casamento;
c) cópia e original de Documento de Identificação com foto;
d) cópia e original do CPF;
e) cópia e original do certificado de reservista (se masculino);
f) cópia e original do título de eleitor, com comprovação de quitação eleitoral;
g) 01 foto 3x4;
h) Requerimento padrão do Certificado ou Declaração.



O IFNMG terá o prazo de até 60 dias, a contar da data de solicitação, para emissão do Certificado de
Conclusão do Ensino Médio ou Declaração Parcial de Proficiência.

