
 

Mem. nº172/2022/DREA/GAB/CIRC                          SGD: 2022/27009/059002 

 

                                                                                         Araguaína, 25 de maio de 2022.          

                            

ÀS UNIDADES ESCOLARES 

 

Assunto: Divulgação - Exame Nacional para Certificação de Competências de 

Jovens e Adultos (Encceja). 

 

 

                       Senhor (a) Diretor (a),  

 

 

1.           Informamos que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou o Edital nº 36, de 12 de maio de 2022, 

que dispõe sobre as diretrizes, procedimentos e os prazos do Exame Nacional para 

Certificação de Competências de Jovens e Adultos - Encceja 2022.  

 

2.           Destacamos que o período para inscrições é de 24 de maio a 4 de 

junho de 2022, e que as provas serão aplicadas no dia 28 de agosto de 2022 em todos 

os estados e no Distrito Federal.  

 

3.           Ressaltamos que o exame é direcionado a jovens e adultos que não 

concluíram seus estudos em idade apropriada, nas etapas da Educação Básica, com 

participação voluntária e gratuita dentro dos critérios estabelecidos no edital, o qual 

pode ser conferido no portal do Inep, por meio do link: 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-36-de-12-de-maio-de-2022-400307253 . 

 

4.        Informamos ainda que o Inep disponibilizou em seu portal material 

pedagógico enfatizando os objetos de conhecimento do Ensino Fundamental e Médio 

para professores e interessados, com acesso no link: https://www.gov.br/inep/pt-

br/areas-de-atuacao/avaliacao-eexames-educacionais/encceja/materiais-de-estudo. 

 

 5.       Registramos o compromisso da unidade escolar em promover o acesso à 

educação para assegurar o direito à aprendizagem e a progressão de estudos de jovens e 

adultos no Estado do Tocantins.  

 

6.        Nesse sentido, solicitamos a Vossa Senhoria colaboração e apoio para a 

divulgação do referido exame na Unidade Escolar, bem como às comunidades locais e 

população em geral.  
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7.       Ressaltamos ainda a importância em estabelecer parceria com 

instituições representativas da sociedade para a realização de iniciativas pedagógicas, 

tais como: grupos de estudo, estudos dirigidos, palestras motivacionais, aulas de 

voluntários, monitoria de alunos dentre outras, junto aos interessados não vinculados em 

Unidades Escolares. 

                  

 8.       Para informações complementares, colocamos a Técnica de Supervisão e 

Fortalecimento da Gestão Escolar Cleidiane Magalhães por meio do telefone: (63) 

99203-8525. 

 

 

                                Atenciosamente, 

 

 

 

 

 


