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INSCRIÇÕES ABERTAS PARA ENCCEJA 
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Na hora da inscrição, lembre-se de ter em 
mãos os documentos pessoais, dados de 
endereço, contato, entre outras informações.

Até o dia 22 de janeiro você pode se inscrever no 
Encceja – Exame Nacional para Certificação de 
Competências de Jovens e Adultos. 
O exame é voluntário, gratuito e destinado a jovens 
e adultos que não tiveram oportunidade de 
concluir seus estudos. 

AS PROVAS DO ENCCEJA ACONTECERÃO NO 
DIA 25 DE ABRIL DE 2021. 

QUEM PODE PARTICIPAR?
Maiores de 15 (quinze) anos para certificação de 
conclusão do ensino fundamental; 

Maiores de 18 (dezoito) anos para certificação de 
conclusão do Ensino Médio.

COMO SE INSCREVER?
A inscrição é totalmente gratuita e deve ser 
realizada via site do Encceja, só clicar aqui. 

AJUDA PARA ESTUDAR?
Para você se preparar, o Inep oferece material de 
estudo gratuito para o Ensino Fundamental e para o 
Ensino Médio. Cliquei aqui para acessar o conteúdo!

ATENÇÃO:
O Inep elabora, aplica e corrige as provas do 
Encceja, mas não emite certificado de conclusão ou 
declaração parcial de proficiência. Essa tarefa é das 
secretarias estaduais de educação e dos institutos 
federais de educação parceiros do Inep. Durante a 
inscrição você precisa escolher em qual Instituição 
Certificadora será mais fácil solicitar o certificado ou 
a declaração após a liberação dos resultados.

AINDA TEM DÚVIDAS?
Entre em contato pelo telefone 0800 616161 ou 
acesse as orientações para os participantes no site 
do INEP clicando aqui. 

http://enccejanacional.inep.gov.br/encceja/#!/primeiroAcesso
http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-basica/encceja/outros-documentos
http://enccejanacional.inep.gov.br/encceja/#!/inicial

