
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 
Campus Bento Gonçalves 

CRE – Coordenadoria de Registros Acadêmicos [cre@bento.ifrs.edu.br] 
 

REQUERIMENTO PARA CERTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DE ENSINO 
MÉDIO OU DECLARAÇÃO PARCIAL DE PROFICIÊNCIA (ENCCEJA/ENEM) 

 
Nome completo:________________________________________________________________ 
 
CPF:_______________________ Data de nascimento:_______________________________ 
 
Fone pessoal:_________________________  Fone para recados:_________________________ 
 
Realizou a prova do ENCCEJA e/ou ENEM no(s) ano(s) de:______________________________  
 
 

------- DECLARAÇÃO DE NÃO CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO ------- 
 
Eu, _______________________________________________________, declaro que não 
concluí o Ensino Médio em instituição pública ou privada, assumindo total responsabilidade 
sobre as informações contidas neste documento. Por ser expressão da verdade, tenho 
conhecimento de que, no caso de inveracidade comprovada, estarei sujeito às penalidades 
cabíveis. 
“Falsidade ideológica - DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940. 
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.” 

Declaro estar ciente de que os participantes emancipados NÃO poderão solicitar a Certificação 
por meio do Encceja (página 07, Guia de Certificação INEP). 
Declaro, ainda, que a expedição do meu Certificado ou Declaração Parcial de Proficiência está 
sujeita à conferência da exatidão dos dados na base do INEP. 
 
 
_______________________, ___/___/___   ______________________________ 
                                             Local e data                     Assinatura do requerente 
 

------- DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS ANEXADOS A ESTE REQUERIMENTO ------- 
 

[   ] Apresentação de original e fotocópia de Carteira de Identidade, CNH ou Carteira de Trabalho  
[   ] Apresentação de original e fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento 
[   ] Apresentação de original e fotocópia CPF (somente se não constar no documento de identificação) 
[   ] Apresentação do Boletim de Desempenho do ENCCEJA ou ENEM  
[   ] Pelo menos 18 anos na data da prova  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO PARA ANÁLISE – CERTIFICAÇÃO ENCCEJA / ENEM 
 

Requerente:____________________________________________ Data:________________ 
O prazo para a entrega do documento é de até 40 dias, a contar da data do protocolo. 
Contatos: IFRS Campus Bento Gonçalves [cra@bento.ifrs.edu.br / 54.3455-3211] 

Rubrica 
Servidor 


