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Dispõe sobre a certificação de candidatos 
que obtiveram êxito no ENEM, realizado 
no ano de 2009 e dá outras providências. 

 
 

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO de Sergipe, no uso de suas atribuições 
legais conferidas pela Lei Estadual nº 2.656, de 08 de janeiro de 1988, em consonância com o 
estabelecido na Lei nº 9.394-Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 20 
dezembro de 1996, especialmente nas disposições contidas no caput e § 1º do artigo 8º, no inciso 
VI do artigo 9º e §§ 1º e 2º do artigo 38, e, tendo em vista as disposições contidas no inciso V do 
artigo 2º da Portaria do Ministério da Educação nº 109, de 27 de maio de 2009, e ainda, 

 
considerando  que o Exame Nacional do Ensino Médio-ENEM 2009, permite a utilização 

dos seus resultados para efeito de Certificação de conclusão do Ensino Médio nos termos do 
artigo 38, §§  1º e 2º da Lei nº 9.394/1996; 

 
considerando a organização da Educação Nacional fundamentada em regime de 

colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, na perspectiva de 
construção do Sistema Nacional Articulado de Educação;  

 
considerando a necessidade emergencial de regulamentação da certificação em nível de 

conclusão do Ensino Médio para os participantes maiores de 18 (dezoito) anos que se 
submeteram ao processo avaliativo do ENEM 2009 realizado no Estado de Sergipe; 

 
considerando a relevância da garantia dos princípios balizadores  da Educação de Jovens 

e Adultos estabelecidos pela legislação educacional vigente, 
 

 

RESOLVE: 
 
              Art. 1º Fica designada a Secretaria de Estado da Educação para emitir a certificação, em 
nível de conclusão do Ensino Médio, dos participantes que obtiveram êxito no processo 
avaliativo do Exame Nacional do Ensino Médio-ENEM, realizado no Estado de Sergipe, 
exclusivamente no ano de 2009, coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira-INEP/MEC, nos termos desta Resolução. 

Art. 2º Para que a certificação de conclusão em nível do Ensino Médio possa produzir 
os efeitos legais a Secretaria de Estado da Educação deverá observar se os interessados 
apresentam os seguintes requisitos: 

I - ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data de realização da 
primeira prova do ENEM 2009; 

II - não ter concluído o Ensino Médio; 
                          III-ter obtido a pontuação mínima no Exame, estabelecida pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira-INEP/MEC. 
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§ 1º   Os interessados poderão solicitar à Secretaria de Estado da Educação declaração 

de aproveitamento de componentes curriculares, correspondente às Áreas de conhecimento nas 
quais obtiveram êxito no Exame, desde que atendam aos requisitos estabelecidos nos incisos I e 
II deste  artigo. 

 
§ 2º   O direito dos menores emancipados para os atos da vida civil não se aplica para o 

pleito da certificação de conclusão em nível de Ensino Médio ou da declaração de 
aproveitamento de componentes curriculares fundamentados nos resultados do ENEM 2009.   

 
Art. 3º Somente será admitida a solicitação de Certificação ou Declaração  balizadas no  

ENEM-2009, no âmbito desta unidade federativa, ao candidato que comprovar ter sido 
submetido ao Exame no Estado de Sergipe. 
 
              Art. 4º   O pedido de emissão da Certificação ou da Declaração referidos no caput e § 1º 
do artigo 2º desta Resolução deverá ser protocolado pelo interessado no setor competente da 
Secretaria de Estado da Educação, instruído com Carteira de Identidade, Cadastro de Pessoa 
Física-CPF, Boletim Individual de Resultados expedido pelo INEP, autorização formal 
consentindo a utilização de seus resultados no ENEM-2009 e Declaração Individual, 
devidamente assinada, que ateste ainda não haver concluído o Ensino Médio. 
 

Parágrafo único. Compete à Secretaria de Estado da Educação regulamentar os 
procedimentos inerentes à emissão da Certificação ou Declaração de que trata esta Resolução. 

 
Art. 5º Esta Resolução, devidamente homologada, entrará em vigor na data da sua 

publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
 
Sala Professor Acrísio Cruz, em Aracaju, 11 de fevereiro de 2010 
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