
COMUNICADO ESPECIAL

• 1ª; 2ª E 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO E CURSO PREPARATÓRIO DO ENSINO MÉDIO.

Assunto: PROCESSO SELETIVO X ENEM (EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO) = 2014/2015

Prezados Aluno e Responsável,

 Divulgamos, a seguir, as principais orientações constantes no Edital de Convocação para o ENEM:
O Enem 2014 obedecerá ao seguinte cronograma:
• Período de inscrição: As inscrições serão realizadas das 10h 00min do dia 12/05/2014 às 23h 59min do 

dia 23/05/2014, horários oficiais de Brasília-DF.
• Taxa de inscrição: R$ 35,00 (trinta e cinco reais)
• Dias das Provas: As provas serão realizadas nos dias 08 e 09 de novembro de 2014, com início às 13h 00min, 

horário oficial de Brasília-DF, em todas as unidades da Federação.
Veja passo a passo como fazer sua inscrição:

1 - Entrar no site: http://www.enem.inep.gov.br.
2 - Entrar na página: clicar em “Inscrição – Faça já a sua”
3 - Informe CPF -  O uso do CPF é  obrigatório.
4 - Informe a sua data de nascimento. 
5 - A partir dos dados inseridos, serão apresentadas informações que constam na base da Receita Federal. 

Confira esses dados.
6 - Agora você precisa completar outros dados a seu respeito. Confira também as informações que já 

aparecem em alguns campos e continue preenchendo com atenção.
7 - Informar o seu CEP. O sistema irá buscar o seu endereço na base dos Correios. Verifique, complemente 

e corrija as informações se necessário, pois seu Cartão de Confirmação será enviado para este local.
8 - Você precisa escolher um idioma para a prova de língua estrangeira.
9 - Precisa definir o município em que prestará o Exame.

10 - Criar uma senha. Crie uma senha segura tentando utilizar letras e números. Guarde bem a sua senha. 
Por meio dela, você conseguirá acompanhar o andamento de sua inscrição, bem como verificar os 
resultados do Exame. Esta senha também será utilizada na inscrição de programas, como SISU e ProUni.

11 - Verifique se na confirmação consta o idioma e o local para a realização da prova escolhidos.
12 - Você deve indicar qual a sua situação escolar em relação ao ensino médio. Se ainda não estiver con-

cluído, você poderá utilizar a nota do Enem para obter o certificado de conclusão do ensino médio, 
destinado aos maiores de 18 anos que ainda não concluíram seus estudos.

13 - Caso você esteja cursando e for concluir o ensino médio em 2014, é necessário preencher informações 
sobre a escola em que está matriculado.

14 - O inscrito no Enem deverá responder ao questionário socioeconômico.
15 - Confirmar sua inscrição. Você deverá imprimí-la e guardá-la.
Dias da Provas: 08 (Sábado) e 09 (Domingo) de Novembro de 2014 às 13h (Horário de Brasília-DF)

Qualquer dúvida deverá ser esclarecida junto à Coordenação de Seção.

Rio de Janeiro, 12 de maio de 2014.

PROTOCOLO DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

1ª, 2ª e 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO E CURSO PREPARATÓRIO DO ENSINO MÉDIO

PROCESSO SELETIVO X ENEM = 2014/2015

Aluno(a) __________________________________________________________ Turma: _________________

Responsável: ______________________________________________________________________________

Rio de Janeiro, ______/05/2014

Assinatura do Responsável

ESTE PROTOCOLO DEVERÁ SER DEVOLVIDO  À COORDENAÇÃO ATÉ O DIA 17/05/2014
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