
Anexar cópia do RG e CPF e o boletim com as notas do Encceja.
Enviar no e-mail registroacademico.riodosul@ifc.edu.br ou entregar na Unidade Urbana do IFC.

                                                                                                        

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal Catarinense

REQUERIMENTO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO
DO ENSINO MÉDIO OU DECLARAÇÃO PARCIAL DE PROFICIÊNCIA

POR ÁREA DO CONHECIMENTO COM BASE NO ENCCEJA

Eu,  ______________________________________________,  CPF  ___________________,  data  de

nascimento:  ___/___/_____,  telefone(s):  _________________________________,  E-mail

____________________________________________________________________,  venho  requerer

por essa instituição o(a):

(   ) CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO

(   ) DECLARAÇÃO DE PROFICIÊNCIA POR ÁREA DO CONHECIMENTO

Utilizando os resultados do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos
(ENCCEJA) obtido(s) no(s) ano(s) de _______________________. Estou ciente e de acordo de que,
para ter direito o(a)  Certificado de Conclusão e/ou Declaração Parcial de Proficiência, deverei ter
cumprido todos os requisitos constantes na legislação pertinente ao ENCCEJA. Em anexo, seguem os
seguintes documentos, necessários para a expedição do certificado/declaração:

(   ) Boletim Individual de Resultados do ENCCEJA
(  ) Cópia da Carteira de Identidade ou documento oficial de identificação com foto (acompanhada da
original)
(   ) Comprovante do Cadastro de Pessoa Física – CPF
(   ) Declaração(ões) Parciais de Proficiência de edição(ões) anterior(es), quando for o caso.

DECLARAÇÃO DE NÃO CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO

Declaro  que  não  conclui  o  Ensino  Médio  em  instituição  pública  ou  privada,  assumindo  total
responsabilidade sobre as informações contidas nesse documento. Por ser expressão de verdade, tenho
conhecimento de que, no caso de inveracidade comprovada, estarei sujeito as penalidades cabíveis.

Declaro  também  estar  ciente  de  que  a  expedição  do  meu  Certificado  ou  Declaração  Parcial  de
Proficiência está sujeita a conferência da exatidão dos meus dados na base do INEP.

* Prazo de entrega do documento requerido: até 45 dias

Rio do Sul, ____ de _______________ de ______.

_____________________________
Assinatura do requerente

Preenchimento pelo IFC

Recebido em: _____/______/_____  por: _________________________

Retirado em: _______/_______/______ por: _______________________

Agendado para:
 

______/____/_______


