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PORTARIA Nº 971/2019 – GS/SEDUC
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e,
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 6.317, de 20 de dezembro de 
2007, e tendo em vista o disposto na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, nas PORTARIAs Ministeriais nº 3.415, de 21 de outubro de 
2004 e nº 783, de 25 de junho de 2008, que insituem o Exame Nacional 
para Certifi cação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), e 
na PORTARIA Inep nº 147, de 4 de setembro de 2008, torna pública a 
realização do Encceja Nacional 2019, que dispõe sobre a Certifi cação 
do nível de Conclusão do Ensino Fundamental e do Ensino Médio ou 
Declaração de Profi ciência com base no Exame Nacional e Resolução Nº 
001 de 05 de janeiro de 2010 do CEE/PA.
CONSIDERANDO ainda, a adesão desta Secretaria de Estado de Educação 
à Certifi cação do Ensino Fundamental e Ensino Médio, com base nos re-
sultados do Exame Nacional para Certifi cação de Competências de Jovens 
e Adultos - ENCCEJA.
RESOLVE:
Art. 1º Instituir o Centro de Educação de Jovens e Adultos – CEEJA, loca-
lizado na Av. Brasilia, S/N - Bairro do Santíssimo - CEP: 68010-630 San-
tarém/Pa, como unidade certifi cadora do Exame Nacional para Certifi ca-
ção de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, dos Municípios de: 
Altamira, Itaituba, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Prainha e Santarém.
Art. 2º O participante do ENCCEJA interessado em obter o certifi cado de 
conclusão do Ensino Fundamental e Ensino Médio ou a declaração parcial 
de profi ciência deverá atender aos seguintes requisitos:
I - possuir no mínimo 15 (quinze) anos completos, na data de realização 
da primeira prova de cada edição do exame para o Ensino Fundamental e 
18 (dezoito) anos completos na data de realização da primeira prova de 
cada edição do exame para o Ensino Médio.
II - atingir o mínimo de 100 (cem) pontos em cada uma das áreas de 
conhecimento do exame;
III - atingir o mínimo de 5,0 (cinco) pontos na redação.
Art. 3º Para obter a Certifi cação ou Declaração Parcial de Profi ciência na 
área de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes e Educação 
Física, o participante deverá atingir concomitantemente o mínimo de 100 
(cem) pontos na prova objetiva assim como o mínimo de 5,0 (cinco) pon-
tos na prova de Redação em uma mesma edição do exame.
Art. 4º Para obter a Certifi cação ou Declaração Parcial de Profi ciência na 
área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, o interessado deverá 
atingir concomitantemente o mínimo de 100 (cem) pontos na prova obje-
tiva e o mínimo de 5,0 (cinco) pontos na prova de redação.
Art. 5º Os candidatos legalmente habilitados deverão acessar o site da 
Secretaria: www.seduc.pa.gov.br e/ou portal.inep.gov.br/encceja para 
imprimir o boletim de notas na página do participante e solicitar pessoal-
mente ou através de procuração a sua Certifi cação. Os certifi cados serão 
expedidos no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da solicitação.
Art. 5º Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 01 de agosto de 2019.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
LEILA CARVALHO FREIRE
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 464753
PORTARIA Nº972/2019 – GS/SEDUC

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e,
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 6.317, de 20 de dezembro de 
2007, e tendo em vista o disposto na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, nas PORTARIAs Ministeriais nº 3.415, de 21 de outubro de 
2004 e nº 783, de 25 de junho de 2008, que insituem o Exame Nacional 
para Certifi cação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), e 
na PORTARIA Inep nº 147, de 4 de setembro de 2008, torna pública a 
realização do Encceja Nacional 2019, que dispõe sobre a Certifi cação 
do nível de Conclusão do Ensino Fundamental e do Ensino Médio ou 
Declaração de Profi ciência com base no Exame Nacional e Resolução Nº 
001 de 05 de janeiro de 2010 do CEE/PA.
CONSIDERANDO ainda, a adesão desta Secretaria de Estado de Educação 
à Certifi cação do Ensino Fundamental e Ensino Médio, com base nos re-
sultados do Exame Nacional para Certifi cação de Competências de Jovens 
e Adultos - ENCCEJA.
RESOLVE:
Art. 1º Instituir o Centro de Educação de Jovens e Adultos “Profª Violeta 
Refkalefsky Loureiro” – CEEJA, localizado na Rua: Brasil, 885 - Bairro Cen-
tro CEP: 68555-000 Xinguara/Pa, como unidade certifi cadora do Exame 
Nacional para Certifi cação de Competências de Jovens e Adultos – ENC-
CEJA, dos Municípios de: Conceição do Araguaia, Redenção e Xinguara.
Art. 2º O participante do ENCCEJA interessado em obter o certifi cado de 
conclusão do Ensino Fundamental e Ensino Médio ou a declaração parcial 
de profi ciência deverá atender aos seguintes requisitos:
I - possuir no mínimo 15 (quinze) anos completos, na data de realização 
da primeira prova de cada edição do exame para o Ensino Fundamental e 
18 (dezoito) anos completos na data de realização da primeira prova de 
cada edição do exame para o Ensino Médio.
II - atingir o mínimo de 100 (cem) pontos em cada uma das áreas de 
conhecimento do exame;
III - atingir o mínimo de 5,0 (cinco) pontos na redação.
Art. 3º Para obter a Certifi cação ou Declaração Parcial de Profi ciência na 
área de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes e Educação 
Física, o participante deverá atingir concomitantemente o mínimo de 100 
(cem) pontos na prova objetiva assim como o mínimo de 5,0 (cinco) pon-
tos na prova de Redação em uma mesma edição do exame.

Art. 4º Para obter a Certifi cação ou Declaração Parcial de Profi ciência na 
área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, o interessado deverá 
atingir concomitantemente o mínimo de 100 (cem) pontos na prova obje-
tiva e o mínimo de 5,0 (cinco) pontos na prova de redação.
Art. 5º Os candidatos legalmente habilitados deverão acessar o site da 
Secretaria: www.seduc.pa.gov.br e/ou portal.inep.gov.br/encceja para 
imprimir o boletim de notas na página do participante e solicitar pessoal-
mente ou através de procuração a sua Certifi cação. Os certifi cados serão 
expedidos no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da solicitação.
Art. 5º Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 08 de fevereiro de 2018.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
LEILA CARVALHO FREIRE
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 464761
PORTARIA Nº 968/2019 – GS/SEDUC

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e,
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 6.317, de 20 de dezembro de 
2007, e tendo em vista o disposto na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, nas PORTARIAs Ministeriais nº 3.415, de 21 de outubro de 
2004 e nº 783, de 25 de junho de 2008, que insituem o Exame Nacional 
para Certifi cação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), e 
na PORTARIA Inep nº 147, de 4 de setembro de 2008, torna pública a 
realização do Encceja Nacional 2019, que dispõe sobre a Certifi cação 
do nível de Conclusão do Ensino Fundamental e do Ensino Médio ou 
Declaração de Profi ciência com base no Exame Nacional e Resolução Nº 
001 de 05 de janeiro de 2010 do CEE/PA.
CONSIDERANDO ainda, a adesão desta Secretaria de Estado de Educação 
à Certifi cação do Ensino Fundamental e Ensino Médio, com base nos re-
sultados do Exame Nacional para Certifi cação de Competências de Jovens 
e Adultos - ENCCEJA.
RESOLVE:
Art. 1º Instituir o Centro de Educação de Jovens e Adultos “Profª “Profª 
Maria Oscarina Silva Pereira” - CEEJA, localizado na Rua: Jairlândia, 754 
- Bairro Algodoal CEP: 68440-000 Abaetetuba/Pa, como Unidade Certifi -
cadora do Exame Nacional para Certifi cação de Competências de Jovens e 
Adultos - ENCCEJA, dos Municípios de: Abaetetuba e Cametá.
Art. 2º O participante do ENCCEJA interessado em obter o certifi cado de 
conclusão do Ensino Fundamental e Ensino Médio ou a declaração parcial 
de profi ciência deverá atender aos seguintes requisitos:
I - possuir no mínimo 15 (quinze) anos completos, na data de realização 
da primeira prova de cada edição do exame para o Ensino Fundamental e 
18 (dezoito) anos completos na data de realização da primeira prova de 
cada edição do exame para o Ensino Médio.
II - atingir o mínimo de 100 (cem) pontos em cada uma das áreas de 
conhecimento do exame;
III - atingir o mínimo de 5,0 (cinco) pontos na redação.
Art. 3º Para obter a Certifi cação ou Declaração Parcial de Profi ciência na 
área de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes e Educação 
Física, o participante deverá atingir concomitantemente o mínimo de 100 
(cem) pontos na prova objetiva assim como o mínimo de 5,0 (cinco) pon-
tos na prova de Redação em uma mesma edição do exame.
Art. 4º Para obter a Certifi cação ou Declaração Parcial de Profi ciência na 
área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, o interessado deverá 
atingir concomitantemente o mínimo de 100 (cem) pontos na prova obje-
tiva e o mínimo de 5,0 (cinco) pontos na prova de redação.
Art. 5º Os candidatos legalmente habilitados deverão acessar o site da 
Secretaria: www.seduc.pa.gov.br e/ou portal.inep.gov.br/encceja para 
imprimir o boletim de notas na página do participante e solicitar pessoal-
mente ou através de procuração a sua Certifi cação. Os certifi cados serão 
expedidos no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da solicitação.
Art. 5º Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 01 de agosto de 2019.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
LEILA CARVALHO FREIRE
Secretária de Estado de Educação
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ADMISSÃO DE SERVIDOR
.

Modalidade de Admissão: Temporário
ATO: CONTRATO Nº 712/2019-NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ
Nome: ELIELZA DAVID CORDEIRO
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Vigência: 13/08/2019 a 12/08/2020
Dotação orçamentária: Processo nº 21165/2019, 
autorizado em 21/02/19 sem acréscimo de despesa.
ATO: CONTRATO Nº 713/2019-CACHOEIRA DO ARARI
Nome: ELEN DANIELY AVELAR
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Vigência: 12/08/2019 a 11/08/2020
Dotação orçamentária: Processo nº 21165/2019, 
autorizado em 21/02/19 sem acréscimo de despesa.
ATO: CONTRATO Nº 714/2019-SOURE
Nome: RAQUEL DA SILVA PALHETA
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Vigência: 12/08/2019 a 11/08/2020
Dotação orçamentária: Processo nº 21165/2019, 
autorizado em 21/02/19 sem acréscimo de despesa.
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