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COMUNICADO 07/2018 

 
CERTIFICAÇÃO ENCCEJA 

 
A Direção Geral e a Coordenadoria de Registros Acadêmicos informam aos 

participantes do Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e 
Adultos (ENCCEJA) 2017 que a solicitação de Certificado de Conclusão do Ensino 
Médio e de  Declaração Parcial de Proficiência ocorrerá a partir do dia 1º de março 
de 2018,  de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h. 

 O candidato deverá comparecer à Coordenadoria de Registros Acadêmicos 
do Campus Porto Alegre, situada à rua Coronel Vicente, 281, munido da 
documentação necessária para realizar a solicitação. 

• Documentação necessária: 

- original e fotocópia do RG; 

- original e fotocópia do CPF; 

- original e fotocópia da certidão de nascimento ou casamento; 

- extrato de desempenho no ENCCEJA (disponível em 
http://enccejanacional.inep.gov.br/encceja/#!/inicial). 

*Para realizar a solicitação é necessária a presença do candidato ou sua 
representação mediante procuração. 

• Pré-requisitos para a emissão do certificado: 

No ato da inscrição para o ENCCEJA o candidato deve ter indicado a 
Instituição Certificadora (IFRS – Campus Porto Alegre). O candidato deverá ter 18 
anos completos na data de realização do exame e ter atingido a pontuação mínima 
exigida para a aprovação: 100 pontos em cada uma das quatro áreas de 
conhecimento do Exame e 5 pontos na prova de redação. 

• Prazo para emissão do certificado: 

30 (trinta) dias a contar da data da solicitação. 

 

Porto Alegre, 16 de fevereiro de 2018. 
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