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Apresentação 
O ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e 
Adultos) visa organizar e oferecer aos parceiros que desejarem um Exame que avalie 
competências e habilidades básicas, de acordo com os preceitos legais, que atenda às 
necessidades e ao perfil da população que não teve oportunidade de acesso à 
escolaridade regular em idade apropriada. Visa, ainda, sinalizar para educadores, 
estudantes e demais interessados a natureza e a função de uma avaliação de 
competências fundamentais ao exercício pleno da cidadania.  

Assim, foi verificada a necessidade de desenvolvimento do sistema de inscrição, que 
permitisse aos interessados a participação no processo de aplicação do exame.  

Dessa forma, o presente documento visa apresentar aos candidatos e interessados, 
os procedimentos para cadastramento e inscrição no exame ENCCEJA 2008. 

 

 



Tela inicial do sistema 
Ao acessar o sistema de inscrição do exame ENCCEJA, o candidato ou interessado 
irá visualizar a tela representada pela figura abaixo: 

 

Figura 1 - Tela inicial 

 

Nesta tela, o candidato ou interessado poderá efetuar as seguintes operações: 
Cadastrar novo usuário 
Recuperar senha de acesso 
Logar no sistema e acessar o módulo de inscrição 
Realizar o download do manual de ajuda do sistema ENCCEJA 2008 

 



Cadastrar novo usuário 
Para que o candidato ou interessado possa logar e acessar o formulário de inscrição 
no exame ENCCEJA 2008, é necessário que possua Usuário e Senha de acesso.   

Para obter Usuário e senha de acesso, o candidato ou interessado deverá selecionar 
o link Cadastrar novo usuário. Após a seleção desse link, o sistema apresentará a 
mensagem abaixo: 

 

Figura 2 - Tela de Informação  

 

Caso o candidato ou interessado tenha participado do exame ENCCEJA 2006 ou 
2007, deverá clicar no botão Sim. Após clicar neste botão, o sistema será 
redirecionado para a Tela Inicial (Figura 1), onde poderá logar ou recuperar a sua 
senha de acesso. 

Caso contrário, ou seja, o candidato ou interessado nunca participou do exame 
ENCCEJA, deverá clicar no botão Não. Após clicar neste botão, o sistema apresentará 
a tela Dados Pessoais: 

 

Figura 3 - Dados Pessoais  

 



A tela Dados Pessoais apresenta os seguintes campos: 

Nome do campo Descrição do campo 

Nome Campo obrigatório. Deve conter o nome completo do candidato. Não é permitida a 
utilização de nome abreviado. 

Nome da mãe Campo obrigatório. Deve conter o nome completo da mãe do candidato. Não é 
permitida a utilização de nome abreviado. 

Data de nascimento Campo obrigatório. Deve conter a data de nascimento do candidato. Deve ser 
informada segundo o padrão DD/MM/AAAA. 

Identidade Campo obrigatório. Número do documento de identidade do candidato.  São admitidos 
documentos de identidade dos órgãos de classe. 

Órgão Expedidor Campo obrigatório. Órgão responsável pela expedição do documento de identidade 
do candidato. 

UF Campo obrigatório. UF onde foi expedido o documento de identidade do candidato. 

CPF Número do CPF do candidato. 

NIS Número de identificação social do candidato 

PIS Número do PIS do candidato. 

Sexo Campo obrigatório.  

E-mail Endereço de e-mail do candidato.  

País Campo obrigatório. País onde o candidato realizará o exame ENCCEJA. 

Endereço Campo será obrigatório apenas se a opção Brasil for selecionada quando o campo 
País for preenchido. Endereço do candidato. 

Número Campo será obrigatório apenas se a opção Brasil for selecionada quando o campo 
País for preenchido. Número que compõe o endereço do candidato. 

Complemento Complemento que compõe o endereço do candidato. 

Cidade Campo será obrigatório apenas se a opção Brasil for selecionada quando o campo 
País for preenchido. Cidade que compõe o endereço do candidato. 

Bairro Campo será obrigatório apenas se a opção Brasil for selecionada quando o campo 
País for preenchido. Bairro que compõe o endereço do candidato. 

CEP Campo será obrigatório apenas se a opção Brasil for selecionada quando o campo 
País for preenchido. CEP que compõe o endereço do candidato. 

UF endereço Campo será obrigatório apenas se a opção Brasil for selecionada quando o campo 
País for preenchido. Unidade da Federação onde o candidato reside. 

Município Campo será obrigatório apenas se a opção Brasil for selecionada quando o campo 
País for preenchido. Município onde o candidato reside. 

DDD  

Telefone 1 e 2  

Atendimentos especiais Se possuir algum da lista selecione-o. Se não possuir selecione a opção nenhuma. 
Caso tenha alguma que não está na lista, especificar no campo abaixo. 

Outras Nec. Especiais Especificação de algum atendimento especial não descrito acima. 

 



Senha Senha de acesso informada pelo candidato. De posso desta senha e do login, gerado 
pelo sistema, o usuário terá acesso ao formulário de inscrição. 

Confirmar Senha Informe a senha exatamente como foi informada no campo anterior. 

Tabela 1 - Dados Pessoais 

 

Após preencher todos os campos corretamente, o candidato ou interessado deverá 
clicar no botão Salvar (Figura 3). O sistema apresentará a tela com o Usuário e 
Senha de acesso. 

 

Figura 4 - Usuário e Senha  

 

O candidato ou interessado poderá imprimir esta tela, clicando no botão Imprimir; ou 
voltar para a Tela Inicial do sistema (Figura 1), clicando no botão Finalizar.  

 

 

 

 



Recuperar senha de acesso 
Para recuperar Usuário e senha de acesso, o candidato ou interessado deverá 
selecionar o link Recuperar senha. Após a seleção desse link, deverá realizar os 
seguintes passos: 

 

1º Passo: Informe o nome para busca 

Preencha o campo Nome, com o nome do candidato cuja senha será recuperada. O  
nome do candidato deverá ser composto pelo menos por dois nomes, onde cada 
nome deverá ser composto no mínimo por três letras. Após preencher este campo, o 
candidato deverá clicar no botão Próximo. 

Exemplos 
José Cláudio  Argumento de busca válido.  
Zé Cláudio   Argumento de busca inválido. 

 

 

Figura 5 - Informe o nome para busca  

 

 



2º Passo – Qual o nome do candidato? 

O sistema apresentará uma lista com vários candidatos com nomes semelhantes ao 
argumento de pesquisa informado na tela Informe o nome para busca (Figura 5). 
Selecione um nome na lista e clique no botão Próximo.  
 

 

Figura 6 - Qual o nome do candidato?  

 

3º Passo  – Qual o nome da mãe? 

O sistema apresentará uma lista com vários nomes de mães de candidatos. Selecione 
um nome na lista e clique no botão Próximo. 

 

Figura 7 - Qual o nome da mãe?  

 



4º Passo – Qual o número da identidade? 
 
Preencha o campo Identidade com o número do documento de identidade informado 
no cadastro dos Dados Pessoais (Figura - 3). Em seguida clique no botão Próximo. 

 

Figura 8 - Qual o número da identidade?  

 

 

5º Passo – Qual a data de nascimento? 
 
Preencha o campo Data de nascimento com a data de nascimento informada no 
cadastro dos Dados Pessoais (Figura - 3). Em seguida clique no botão Próximo. 

 

Figura 9 - Qual a data de nascimento?  

 

 



6º Passo – Confirmação de geração de senha 
 

Caso os dados informados pelo candidato estejam corretos, será apresentada a tela 
Confirmação de geração de senha (Figura 10). Nesta tela, o candidato deverá 
preencher os campos Senha e Confirmar Senha. Em seguida clicar no botão Salvar. 

 

Figura 10 - Confirmação de geração de senha  

 

 

Caso os dados informados pelo candidato não estejam corretos, será apresentada 
uma tela informativa (Figura 11), sugerindo que o candidato entre em contato com a 
equipe de apoio do INEP. 

 

Figura 11 - Tela informativa  

 



Logar no sistema e acessar o módulo de inscrição 
Para que o candidato ou interessado possa logar e acessar o formulário de inscrição 
no exame ENCCEJA 2008, é necessário que possua Usuário e Senha de acesso. 
Caso não possua, deverá selecionar o link Cadastrar novo usuário e realizar os 
procedimentos descritos neste tópico.  

Caso o candidato ou interessado possua Usuário e Senha de acesso, deverá informá-
los nos campos apresentados na Tela Inicial e clicar no botão Login (Figura 1). 

O sistema validará o Usuário e Senha informada e apresentará a tela Selecione uma 
das opções abaixo:  

 

Figura 12 – Selecione uma das opções abaixo 

 

Nesta tela, o candidato ou interessado poderá efetuar as seguintes operações: 
Realizar inscrição 
Modificar inscrição 
Emitir comprovante de inscrição 
Sair

 



Realizar inscrição 
Para realizar a sua inscrição no exame ENCCEJA 2008, o candidato deverá selecionar 
o link Realizar inscrição na tela Selecione uma das opções abaixo (Figura 12). Após 
a seleção deste link, o sistema apresentará a tela Dados Pessoais (Figura 13), 
preenchida com os dados do candidato.  

 

Figura 13 - Dados Pessoais  

 

O candidato verificará as informações da tela Dados Pessoais (Figura 13) e 
pressionará o botão Próximo.  

 



O sistema apresentará a tela Unidade Participante (Figura 14). Nesta tela, o 
candidato informará a UF e o Município onde realizará a prova, bem como, o Nível da 
Prova no qual pretende obter a certificação. Pressionará, em seguida, o botão 
Próximo. 

 

Figura 14 - Unidade Participante 

 

O sistema apresentará, na seqüência, a tela Escolher Prova Exame (Figura 15). 
Nesta tela, o candidato deverá selecionar a(s) prova(s) que pretende realizar. A 
relação de provas irá variar de acordo com o Nível da Prova seleciona pelo candidato 
na tela Unidade Participante (Figura 14). Após a seleção da(s) prova(s), o candidato 
pressionará o botão Próximo. 

 

Figura 15 - Escolher Prova Exame  

 

 



A última etapa do processo de inscrição compreende a apresentação do 
Comprovante de Inscrição (Figura 16). Nesta tela o candidato poderá Imprimir o 
comprovante ou retornar para a Tela Inicial (Figura 1) pressionando o botão Sair. 

 

Figura 16 - Comprovante de Inscrição  

 



Modificar inscrição 
Para modificar a sua inscrição no exame ENCCEJA 2008, o candidato deverá 
selecionar o link Modificar inscrição na tela Selecione uma das opções abaixo 
(Figura 12). Após a seleção deste link, o sistema apresentará a tela Dados Pessoais 
(Figura 13), preenchida com os dados do candidato.  

O procedimento para a modificação de uma inscrição segue o mesmo procedimento 
aplicado em Realização da Inscrição, com a possibilidade de alteração de todos os 
dados já cadastrados na base de dados do ENCCEJA. 

A última etapa do procedimento para modificação de uma inscrição, é a apresentação 
do novo Comprovante de Inscrição (Figura 16). 

 



Emitir comprovante de inscrição 
Para emitir o comprovante da sua inscrição no exame ENCCEJA 2008, o candidato 
deverá selecionar o link Emitir comprovante de inscrição na tela Selecione uma das 
opções abaixo (Figura 12). Após a seleção deste link, o sistema apresentará a tela 
Comprovante de Inscrição (Figura 16). Nesta tela o candidato poderá Imprimir o 
comprovante ou retornar para a Tela Inicial (Figura 1), pressionando o botão Sair. 

 

 



Sair 
Para sair da aplicação ENCCEJA 2008, o candidato deverá selecionar o link Sai na 
tela Selecione uma das opções abaixo (Figura 12). Após a seleção deste link, o 
sistema retornará à Tela Inicial (Figura 1). 
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