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CERTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO E EMISSÃO DE
DECLARAÇÃO DE PROFICIÊNCIA DAS ÁREAS DO CONHECIMENTO COM BASE

NO ENEM 2015.

1. DA ABERTURA

A PRÓ-REITORIA DE  ENSINO  DO  INSTITUTO  FEDERAL DO  AMAPÁ,  considerando  o
disposto nos artigos 36 e 38 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; na Portaria Normativa do
Ministério da Educação – MEC nº 10, de 23 de maio de 2012 e na Portaria do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira -INEP nº 179, de 28 de abril de 2014; no uso de
suas atribuições legais e regimentais, torna público o período para Solicitação de Certificação de
Conclusão do Ensino Médio e  de Emissão de  Declaração Parcial  de Proficiência  das  áreas  do
conhecimento com base no Exame Nacional do Ensino Médio –ENEM de 2015.

2. DOS REQUISITOS

2.1. O(a) interessado(a) em obter a certificação de conclusão do ensino médio ou a emissão de
declaração parcial de proficiência das áreas do conhecimento (anexo I), com base nos resultados do
ENEM, deverá observar os seguintes requisitos:
a) Ter idade mínima de 18 anos completos até a data da realização da prova do ENEM 2015;
b) Ter concluído o ensino fundamental ou equivalente até a data da realização do exame;
c) Ter atingido o mínimo de 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos em cada uma das áreas de
conhecimento do exame;
d) Ter atingido o mínimo de 500 pontos na redação;

3. DOS PROCEDIMENTOS

3.1. As solicitações de emissão de Certificados de Conclusão do Ensino Médio e de emissão de
declaração  de  proficiência  das  áreas  do  conhecimento,  de  que  trata  este  Edital,  poderão  ser
realizadas a partir do dia 25 de janeiro de 2016.
3.2. O(a) interessado(a) deverá preencher o modelo de requerimento constante no Anexo I deste
Edital  e  entregá-lo,  juntamente  com a  documentação  indicada  no  item 4.1,  à  Coordenação  de
Registro Escolar em um dos Campus do IFAP, abaixo relacionados:
I – Câmpus Macapá – BR 210 Km 03 s/n, Bairro Brasil Novo;
II – Câmpus Santana – Rua Ubaldo Figueira nº 1333, Bairro Nova Brasília;
III – Câmpus Laranjal do Jari - Rua Nilo Peçanha nº 1263, Bairro Cajari.

3.3. No ato do requerimento o candidato receberá um comprovante com o número de protocolo, por
meio do qual poderá obter informações sobre o andamento do seu processo.

4. DOS DOCUMENTOS
4.1. Para requerer a certificação ou a emissão da declaração de proficiência, o candidato deverá
apresentar original e cópia dos seguintes documentos:
a) Boletim individual do ENEM 2015;
b) Carteira de Identidade (RG).
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c) CPF;
d) Comprovante de endereço com CEP;
e) Comprovação de quitação eleitoral;
f) Comprovante de quitação com o serviço militar, para candidatos do sexo masculino;
g) 2 (duas) fotos 3X4.

5. DA ENTREGA DO CERTIFICADO E DA DECLARAÇÃO
5.1. O certificado/declaração será entregue somente no Campus em que o interessado protocolou o
requerimento.
5.2. Apenas o interessado poderá retirar o certificado/declaração, sendo essencial a apresentação do
documento de identificação com foto e a apresentação do comprovante de requerimento.
5.3. O certificado/declaração poderá ser entregue a terceiro, desde que este apresente instrumento de
procuração original com firma devidamente reconhecida em cartório.
5.4. O prazo de entrega do certificado/declaração será de até 60 (sessenta) dias a contar da data do
requerimento.
5.5. O certificado/declaração será emitido de acordo com as normas internas do IFAP.

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1.  É  de  responsabilidade  do  requerente  acompanhar  as  publicações  e  avisos  referentes  a
certificação pelo ENEM 2015 divulgados no sítio virtual do INEP (enem.inep.gov.br) e na página
eletrônica do IFAP (ifap.edu.br);
6.2.  A solicitação  do  interessado  implica  o  conhecimento  e  a  tácita  aceitação  das  condições
estabelecidas neste Edital, no Edital ENEM 2015 e demais instrumentos reguladores, dos quais não
poderá alegar desconhecimento;
6.3. O IFAP publicará, semestralmente,  Portaria contendo a relação dos nomes e dados pessoais dos
candidatos  certificados  pelo  Instituto  no  nível  de  conclusão do ensino  médio,  no  site  do IFAP
(ifap.edu.br);
6.4. Este edital terá validade até o dia 30/12/2016.
6.5. Os casos omissos serão julgados pela Pró-Reitoria de Ensino do IFAP.

Macapá-AP, 11 de Janeiro de 2016

Lucilene de Sousa Melo
Pró-Reitora de Ensino em exercício

Portaria no 795/2014/GR/IFAP

http://www.ifap.edu.br/
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ANEXO I

REQUERIMENTO DE CERTIFICAÇÃO DO ENSINO MÉDIO E DE EMISSÃO DE
DECLARAÇÃO DE PROFICIÊNCIA PELO ENEM 2015

CONSIDERANDO A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, VENHO POR MEIO DESTE REQUERER:
(  ) a certificação de conclusão do Ensino médio pelo ENEM 2015;
( ) a emissão de declaração de proficiência pelo ENEM 2015, na(s) seguinte(s) área(s) do conhecimento:
( ) Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;
( ) Matemática e suas Tecnologias;
( ) Ciências da Natureza e suas Tecnologias;
( ) Ciências Humanas e suas Tecnologias.

IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE:
NOME:_________________________________________________________________________
RG:__________________ ÓRGÃO EMISSOR:______________ DATA DE EMISSÃO: ____/_____/_____
CPF:_____________________________ NATURALIDADE:__________________
DATA DE NASCIMENTO:____/_____/_____
Nº DE INSCRIÇÃO NO ENEM/2014:__________________________
ENDEREÇO:________________________________________________  BAIRRO:___________________
CIDADE:__________________________________                   CEP:________________________
TELEFONE:____________________________ EMAIL:________________________________________

DOCUMENTOS ANEXADOS À SOLICITAÇÃO:
( ) Boletim individual do ENEM 2015;
( ) Documento de identificação com foto;
( ) Certificado de reservista quando se tratar de requerente do sexo masculino;
( ) Comprovante de residência com CEP;
( ) CPF;
( ) Comprovação de quitação eleitoral;
( ) 02 fotos 3x4.

DECLARO para os devidos fins, que estou ciente de que para obter a certificação no nível de conclusão do
Ensino Médio devo atender aos requisitos estabelecidos pelo IFAP. Também assumo total responsabilidade
sobre as informações contidas neste documento. Por ser expressão da verdade,  dato e assino o presente
documento,  ficando  ciente  de  que  no  caso  de  inveracidade  comprovada  estarei  sujeito  às  penalidades
cabíveis.
_____________________________________         ______________________,  ____/_____/_____
               Assinatura do candidato                                             Local                               Data
...............................................................................................................................................................................

COMPROVANTE DE REQUERIMENTO
(   ) CERTIFICAÇÃO DO ENSINO MÉDIO PELO ENEM 2015
(   ) EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE PROFICIÊNCIA PELO ENEM 2015
Nº DO PROTOCOLO DE REQUERIMENTO:_____________________________
Nome Completo do candidato:____________________________________________________________
CPF do candidato: __________________   Câmpus onde o pedido foi protocolado:__________________
Data de realização do pedido: __ /___/___     Previsão de entrega (em 60 dias): ___/__/___
Recebido por (SIAPE ou carimbo):_____________________________________________

Obs: é indispensável a apresentação deste recibo e do RG para a entrega do Certificado/declaração.


