MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE ACADÊMICO

REQUERIMENTO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO/ENCCEJA
Eu,_____________________________________________________________________,venho
requerer a
certificação de conclusão do Ensino Médio ou Declaração Parcial de Proficiência, com a utilização dos
resultados de desempenho obtidos no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos
– ENCCEJA.
Declaro que não concluí o Ensino Médio em instituição pública ou privada, assumindo total responsabilidade
sobre as informações contidas neste documento. Por ser expressão de verdade, tenho conhecimento de que, no
caso de inveracidade comprovada, estarei sujeito às penalidades cabíveis.
Decreto-Lei nº 2.848/40 – Código Penal. Falsidade ideológica
Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir
declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão
de um a três anos, e multa, se o documento é particular.

.
RG nº:

ORGÃO EXPED.:

CPF:

TEL 1:

/

/

ESTADO:

ENDEREÇO:

Nº
CEP:

CEL:

DATA EXPEDIÇÃO:
TEL 2:

NATURALIDADE:

BAIRRO:

UF:

COMP.:

CIDADE:

UF:

E-MAIL:

Documentos obrigatórios anexados:
a) Cópia impressa do Boletim Individual de Resultados do ENCCEJA;
b) Cópia e original do Documento Oficial de Identidade - RG (com foto, constando data e órgão de expedição);
c) Cópia e original do Cadastro de Pessoa Física – CPF;
d) Título de Eleitor com comprovante de quitação eleitoral (maiores de 18 anos de idade);
e) Quitação com o serviço militar (candidatos do sexo masculino maiores de 18 anos);
f ) Procuração com reconhecimento de firma (quando por terceiros);
g) Cópia e original do comprovante de endereço;
h) Declaração de que o candidato não concluiu o Ensino Médio (conforme Anexo II);
i ) 02 fotos 3 x 4 colorida e atual.

_____________________ (PE), ______ de ____________________ de 20___________

_____________________________________

Assinatura do requerente
Observação: É IMPRESCINDÍVEL ANEXAR CÓPIA DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS.
...............................................................................................................................................................................................................................................

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
COMPROVANTE DE REQUERIMENTO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO/ENEM
Requerente: _______________________________________________________________________________
Data: _______/ _______/ ________ Naturalidade: ________________________________________________________
Recebido por:
Assinatura:

