GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE ARAGUAÍNA
Rua dos Engenheiros, 337 – Setor Jardim Paulista – CEP: 77.809-320
(63) 3411-5014 – E-mail: greb-araguaina@seduc.to.gov.br
Ofício n° 104/2010/DREA/CREFM/CIRCULAR
Araguaína, 22 de junho de 2010
A Sua Senhoria o(a) Senhor(a)
DIRETOR (A) DE UNIDADE ESCOLAR
Assunto: Inscrições ENEM/2010
Senhor(a) Diretor(a)
1.
As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio – Enem/2010
começaram no dia 21 de junho e seguem até 9 de julho. As provas serão aplicadas nos dias 6
e 7 de novembro. As inscrições serão feitas exclusivamente pela Internet e será exigido o
número de CPF do candidato, somente com este documento, o participante fará sua inscrição.
2.
A taxa de inscrição é de R$ 35,00, mas alunos da última série do Ensino Médio
em escolas públicas não pagam. Também, poderão ser isentos de taxa os estudantes que
tiverem concluído o Ensino Médio nos anos anteriores e estudantes de escolas privadas, desde
que não tenham condições de pagá-la e assinem declarem carência.
3.
Além dos dados cadastrais, o participante deverá responder ao questionário
socioeconômico no próprio ato de inscrição. O questionário é composto por poucas questões a
serem respondidas diretamente na Internet.
4.
Os resultados do Enem 2010 podem ser utilizados para fins de certificação em
nível de conclusão de ensino médio e para seleção total ou parcial de vagas em Instituições de
Ensino Superior (IES), públicas, estaduais, federais ou privadas
5.
A partir do desempenho do candidato no ENEM/2010, ele poderá ter acesso ao
Sistema de Seleção Unificada (SiSU) de acordo com os critérios, diretrizes e procedimentos
definidos em edital próprio da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação
(SESu/MEC) e das Instituições de Ensino Superior que aderirem ao SiSU.

6.
A nota obtida no exame continua sendo utilizada para fornecer bolsas de
estudos parciais ou integrais, em instituiçoes privadas de ensino pelo ProUni - Programa
Universidade para Todos , a candidatos que atendam as exigências socioeconômicas.
7.
Solicitamos a Vossa Senhoria empenho para garantir a divulgação das
inscrições para os alunos de sua escola . Enfatizamos que a parceria entre DRE e Unidades de
Ensino é de suma importância para alcançarmos resultados melhores no Enem.

Atenciosamente,

LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS
Coordenadora de Ensino Fundamental e Médio

