
ENCCEJA 2022

VAMOS INCENTIVAR OS 
NOSSOS SERVIDORES A 

CONCLUÍREM SEUS 
ESTUDOS?



FAÇA ESSA MENSAGEM CHEGAR 
A QUEM PRECISA!

Conhece algum servidor(a) que 

não tenha o Ensino Médio ou 

Fundamental completos?

Que tal incentivá-lo a 

continuar os estudos?



Atualmente, a Universidade segue 

com quase 500 servidores 

técnico-administrativos em 

educação que não concluíram a 

Educação Básica. 

Se você faz parte desse grupo, tão 

expressivo e importante para a 

nossa Universidade e deseja 

concluir seus estudos faça sua 

inscrição no ENCCEJA ou busque 

uma instituição escolar para 

conseguir o seu diploma. A 

universidade está disposta a lhe 

ajudar neste processo de 

desenvolvimento.

Caso conheça algum(a) 

servidor(a) que se enquadre 

nessa categoria, nos ajude a 

divulgar essa informação!



Entre os dias 24/05 e 04/06, estão 

abertas as inscrições para a 

realização da prova do ENCCEJA. 

Pedimos gentilmente a todos que 
divulguem o período de inscrição 
deste importante meio de 
certificação para o Ensino 
Fundamental e Médio.

Ajude aqueles que têm 
interesse em se inscrever, mas 
enfrentam dificuldades para 
acessar a internet.

Com essa iniciativa, cada vez mais 
servidores terão a possibilidade de 
crescimento pessoal e 
profissional e ainda de melhorar 
a sua remuneração.



MAS O QUE É ENCCEJA?
É o Exame Nacional para Certificação 

de Competências de Jovens e Adultos 

(Encceja). Ele foi realizado pela 

primeira vez em 2002 para aferir 

competências, habilidades e saberes 

de jovens e adultos que não 

concluíram o Ensino Fundamental ou 

Ensino Médio.

https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-

de-atuacao/avaliacao-e-exames-

educacionais/encceja

https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/encceja


CALENDÁRIO 
ENCCEJA 2022

INSCRIÇÃO:

24/05/2022 a 04/06/2022

APLICAÇÃO DA PROVA: 

28/08/2022

Link – Edital:

https://www.gov.br/inep/pt-

br/assuntos/noticias/encceja/publica

do-edital-do-encceja-2022

Link - Inscrição: 

http://enccejanacional.inep.gov.br/en

cceja/#!/inicial

https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/encceja/publicado-edital-do-encceja-2022
http://enccejanacional.inep.gov.br/encceja/#!/inicial


SAIBA MAIS SOBRE A 
EDUCAÇÃO DE JOVENS 
E ADULTOS (EJA)
Acompanhe a listagem de 
algumas instituições, suas 
ofertas de cursos e material 
para estudo



INSTITUIÇÕES QUE 
PROMOVEM A EDUCAÇÃO 
DE JOVENS E ADULTOS

Governo do Estado do Rio de Janeiro
https://www.seeduc.rj.gov.br/cursos/cursos-
senai

Pré-requisito: Poderão se inscrever nas 
modalidades, os alunos matriculados na 2ª e 
3ª série do Ensino Médio Regular da rede 
estadual de ensino do Rio de Janeiro, 
matriculados em unidades escolares das 
regiões em que haja a oferta.

Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia (IFRJ)
https://portal.ifrj.edu.br/node/405

Serviço Social da Indústria (SESI)
https://www.firjan.com.br/sesi/empresas/edu
cacao/para-jovens-e-adultos-eja/default.htm

*Atenção! A DVDE não responde pelos cursos listados nesta página. O

processo de inscrição, certificação e acesso nas plataformas destacadas são de

responsabilidade das respectivas instituições promotoras.

NÍVEL: ENSINO MÉDIO/TÉCNICO
Antigo 2 grau 

https://www.seeduc.rj.gov.br/cursos/cursos-senai
https://portal.ifrj.edu.br/node/405
https://www.firjan.com.br/sesi/empresas/educacao/para-jovens-e-adultos-eja/default.htm


INSTITUIÇÕES QUE 
PROMOVEM A EDUCAÇÃO 
DE JOVENS E ADULTOS

Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-
graduação e Pesquisa de Engenharia 
(Coppe/UFRJ)
https://web.facebook.com/ProjetoLetramento
CoppeUFRJ

Letramento de Jovens, Adultos e Idosos da 
Coppe/UFRJ. Contatos: (21) 99916-7085 / 
97228-0580

Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia (IFRJ)
https://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-
tecnico/processo-seletivo-educacao-jovens-e-
adultos-eja

Programa de Educação de Jovens e Adultos 
(EJA)

*Atenção! A DVDE não responde pelos cursos listados nesta página. O

processo de inscrição, certificação e acesso nas plataformas destacadas são de

responsabilidade das respectivas instituições promotoras.

NÍVEL: ENSINO FUNDAMENTAL
Alfabetização ao nono ano 
(antigo 1o grau)

https://web.facebook.com/ProjetoLetramentoCoppeUFRJ
https://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-tecnico/processo-seletivo-educacao-jovens-e-adultos-eja


INSTITUIÇÕES QUE 
PROMOVEM A EDUCAÇÃO 
DE JOVENS E ADULTOS

*Atenção! A DVDE não responde pelos cursos listados nesta página. O

processo de inscrição, certificação e acesso nas plataformas destacadas são de

responsabilidade das respectivas instituições promotoras.

NÍVEL: ENSINO FUNDAMENTAL 
E ENSINO MÉDIO

Materiais de Estudo do INEP para se 
preparar para o ENCCEJA
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-
atuacao/avaliacao-e-exames-
educacionais/encceja

https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/encceja


ATENÇÃO SERVIDOR(A)

Em caso de dúvidas, solicite 

orientação ao Departamento de

Pessoal de sua unidade.


