MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS

REQUERIMENTO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO - ENEM
Eu,___________________________________________________________,RG______________,CPF_________________
____,data

de

nascimento_______________,natural

do

Estado

de

____________________,

endereço__________________________________________,nº__________,bairro_____________________,cidade_______
_____________________,UF__________,telefone:(___)________________Email:_________________________________________ , com base na proficiência alcançada no Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM), nos termos do disposto no artigo 38, §1º, II, da Lei no 9.394, de 20/12/1996, na Portaria INEP no 179, de
28/04/2014, venho requerer por esta instituição CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO:
Documentos Obrigatórios
( ) Cópia da carteira de identidade;

( ) Cópia do certificado de Reservista;

( ) Cópia do CPF;

( ) Cópia do Título de Eleitor com quitação eleitoral;

( ) Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;

( ) Boletim de desempenho individual do ENEM;

DECLARAÇÃO DE NÃO CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO
Declaro para os devidos fins legais que ainda não concluí o Ensino Médio. Declaro que estou ciente, de que quaisquer
informações falsas relatadas por mim durante o processo de Certificação do Ensino Médio com Base no ENEM serão de
minha inteira responsabilidade.
Declaro também estar ciente de que a expedição do meu certificado está sujeita à conferência da exatidão dos meus dados na
base do INEP.
___________________________, ____/____/_____
Local

____________________________________

Data

Assinatura do requerente

_______________________________________________________________________________________________
(destacar)
RECIBO DE ENTREGA DO REQUERIMENTO DE CERTIFICADO DE ENSINO MÉDIO – ENEM
Solicitante:______________________________________________________________________________________
Recebido em: _____/_____/________
Prazos de entrega: Certificado de conclusão do Ensino Médio: 30 dias.
Documentos entregues no ato da solicitação:
( ) Cópia da carteira de Identidade; ( ) Cópia do CPF ( ) Cópia Certidão de Nascimento ou Casamento; ( ) Cópia Certificado
de Reservista; ( ) Cópia Título de Eleitor com comprovante de quitação eleitoral; ( ) Boletim (Resultado) do ENEM.
Declaramos que o solicitante acima atingiu os requisitos necessários para certificação e conclusão do ensino médio com base
no ENEM e ainda que requereu seu certificado, o qual será expedido no prazo de 30 dias. Esta declaração tem validade de 30
dias.
_____________________________________________________________________
Carimbo e assinatura do(a) servidor(a) que recebeu e autenticou os documentos

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS
ANEXO II
REQUERIMENTO PARA EMISSÃO DE DECLARAÇÃO PARCIAL DE PROFICIÊNCIA – ENEM
Eu,______________________________________________________________,RG___________________________,
CPF_____________________,data de nascimento_____________________ , natural do Estado de ____________________,
endereço__________________________________________ , nº__________, bairro
_____________________,cidade____________________________, UF__________, telefone: (___) _________________
E-mail: __________________________________________ , com base na proficiência alcançada no Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM), nos termos do disposto no artigo 38, §1º, II, da Lei no 9.394, de 20/12/1996, na Portaria INEP no
179, de 28/04/2014, venho requerer por esta instituição a DECLARAÇÃO PARCIAL DE PROFICIÊNCIA - ENEM:
Documentos obrigatórios
( ) RG
( ) CPF
( ) Boletim (Resultado) do ENEM entre 2009 até 2016;

DECLARAÇÃO DE NÃO CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO
Declaro para os devidos fins legais que ainda não concluí o Ensino Médio. Declaro que estou ciente, de que quaisquer
informações falsas relatadas por mim durante o processo de Certificação do Ensino Médio com Base no ENEM serão de
minha inteira responsabilidade.
Declaro também estar ciente de que a expedição da minha declaração está sujeita à conferência da exatidão dos meus dados
na base do INEP.
___________________________, ____/____/_____
Local

Data

____________________________________
Assinatura do requerente

____________________________________________________________________________________
(destacar)
RECIBO DE ENTREGA DO REQUERIMENTO DE DECLARAÇÃO PARCIAL DE PROFICIÊNCIA - ENEM
Solicitante:____________________________________________________________________________
Recebido em: _____/_____/________
Prazo de entrega: DECLARAÇÃO PARCIAL DE PROFICIÊNCIA: 3 dias úteis.
Documentos entregues no ato da solicitação:
( ) RG ( ) CPF ( )Boletim (Resultado) do ENEM entre 2009 até 2016;

_____________________________________________________________________
Carimbo e assinatura do(a) servidor(a) que recebeu e autenticou os documentos

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS
ANEXO III
REQUERIMENTO PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO –
ENEM
Eu,______________________________________________________________,RG_________________________,
CPF_______________________,data de nascimento_______________ , natural do Estado de ____________________,
endereço__________________________________________ , nº__________, bairro
_____________________,cidade____________________________, UF__________, telefone: (___) _________________
E-mail: __________________________________________ , com base na proficiência alcançada no Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM), nos termos do disposto no artigo 38, §1º, II, da Lei no 9.394, de 20/12/1996, na Portaria INEP no
179, de 28/04/2014, venho requerer por esta instituição a 2ª VIA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO
MÉDIO:

Documentos obrigatórios
( ) Em caso de modificação de dados de registro civil: certidão de casamento ou nascimento atualizada e 1ª via do
certificado
( ) Em caso de extravio da 1ª via: boletim de ocorrência.
( ) Em caso de dano à 1ª via: 1a via do certificado

______________________, _______/ _______ /______
Local

Data

____________________________________
Assinatura do requerente

____________________________________________________________________________________
(destacar)
RECIBO DE ENTREGA DO REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE 2ª VIA DE CERTIFICADO DE ENSINO
MÉDIO
Solicitante:____________________________________________________________________________
Recebido
em:
_____/_____/________
Prazo de entrega: 2ª
Via do Certificado de conclusão do Ensino Médio:

30

dias

.

Documentos
entregues
no
ato
da
solicitação:
( ) Em caso de modificação de dados de registro civil: cópia da certidão de casamento ou nascimento atualizada e 1a via do
certificado / declaração;
( ) Em caso de extravio da 1a via: cópia do boletim de ocorrência;
( ) Em caso de dano à 1a via: 1ª via do certificado / declaração.
Declaramos que o solicitante acima atingiu os requisitos necessários para certificação e conclusão do ensino médio com base
no ENEM e ainda que requereu a 2ª via do certificado, o qual será expedido no prazo de 30 dias. Esta declaração tem
validade de 30 dias.
_____________________________________________________________________
Carimbo e assinatura do(a) servidor(a) que recebeu e autenticou os documentos

