PERGUNTAS FREQUENTES - CERTIFICAÇÃO ENEM/ENCCEJA/EXAMES SUPLETIVOS
E SUPLÊNCIA PROFISSIONAL

A Secretaria de Educação pode emitir certificação por meio de ENEM realizado até qual ano?
A SED/SC pode emitir certificados por meio do ENEM somente para Exames realizados no período de
2009 a 2016, porque foi o período em que o MEC/INEP designou a certificação do Ensino Médio por
meio do ENEM.

A partir de que ano a Secretaria de Educação/SC pode emitir certificação pelo ENCCEJA?
A SED/SC emite certificação por meio do ENCCEJA somente entre os anos de 2006 e 2008 e a partir
de 2017, períodos em que o MEC/INEP designou a certificação do Ensino Médio por meio do
ENCCEJA.

Fiz a prova do ENCCEJA no ano de 2019, onde solicito o certificado?
A solicitação de certificados do ENCCEJA a partir de 2019 deve ser feita diretamente no CEJA mais
próximo,

verifique

em

https://www.sed.sc.gov.br/servicos/etapas-e-modalidades-de-ensino/29-

modalidade-de-ensino/28156-endereco-dos-cejas-2.

Fiz o ENCCEJA para o Ensino Médio e fui aprovado em todas as áreas do conhecimento e
também em Redação. Preciso apresentar a conclusão do Ensino Fundamental para receber o
certificado do Ensino Médio?
Não. Isso porque se o candidato obteve aprovação em todas as áreas do conhecimento do Ensino
Médio, terá a conclusão de toda sua Educação Básica, que contempla o Ensino Fundamental e o
Ensino Médio.

Realizei o ENCCEJA em outro estado brasileiro, a Secretaria de Estado da Educação de Santa
Catarina pode emitir o meu certificado?
Não. Somente será emitido certificado para os requerentes que indicaram a Secretaria de Estado da
Educação de Santa Catarina (SED/SC) como instituição certificadora.

Onde devo solicitar meu certificado do Ensino Fundamental/Médio realizado por meio do
Telecurso 2000?
Diretamente

pelo

requerente,

no

Portal

de

Serviços

do

Governo

do

Estado

-

www.sc.gov.br/servicos/detalhe/solicitar-certificados-e-declaracoes-parciais-de-proficiencia-doenemenccejaexames-supletivos;
Caso tenha outras dúvidas ou necessite de atendimento presencial, procure a Coordenadoria Regional
de Educação (CRE) mais próxima da sua cidade. Encontre a relação das CREs, com os respectivos
contatos em www.sed.sc.gov.br/secretaria/coordenadorias-regionais.

Realizei exames supletivos, mas não lembro o ano. A Secretaria de Educação consegue localizar
meus documentos apenas com meus dados pessoais?
Não. Para localizar o exame supletivo do requerente é necessário, além dos dados pessoais, especificar
o ano e a cidade em que o exame foi realizado.

A Secretaria de Estado da Educação possui registros de exames de suplência profissional?
Sim. Esta Secretaria possui os registros dos exames de suplência profissional de Transações
Imobiliárias, Enfermagem e Ótica.

Posso anexar cópia da minha CNH para requerer certificação por meio de ENCCEJA, ENEM
ou outros exames supletivos?
Não. A Carteira Nacional de Habilitação/CNH não informa o local de nascimento do requerente, sendo
este dado um item obrigatório a ser incluído no certificado.

Posso solicitar o aproveitamento de notas para compor a certificação pelo ENCCEJA?
Sim. Se o candidato obteve aprovação parcial num ENCCEJA e pretende obter seu certificado, ele
poderá aproveitar as notas obtidas em outros exames (com data anterior ao ENCCEJA realizado) e,
também, de disciplinas cursadas em CEJA.

Como devo proceder para solicitar o aproveitamento de notas para certificação como
ENCCEJA?
O requerente deve anexar todos os boletins de notas e solicitar diretamente no Portal de Serviços do
Governo do Estado - www.sc.gov.br/servicos/detalhe/solicitar-certificados-e-declaracoes-parciais-deproficiencia-do-enemenccejaexames-supletivos

A solicitação do certificado deve ser feita exclusivamente pelo requerente?
Não. No ato de solicitação do certificado, se houver impossibilidade do requerente, este pode delegar a
terceiros mediante uma procuração simples, autenticada em cartório ou por meio de seu responsável
legal, com a cópia do documento de parentesco.

Estou com dúvidas a respeito da solicitação para documentação escolar. Como devo proceder?
Entre em contato com a Coordenadoria Regional de Educação (CRE) mais próxima da sua casa. A
relação

das

CREs

com

os

respectivos

www.sed.sc.gov.br/secretaria/coordenadorias-regionais)

contatos

você

acessa

em

