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A EMISSÃO DO CERTIFICADO OU ATESTADO DE ELIMINAÇÃO É FEITA PELA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO, PORTANTO, NÃO É A DIRETORIA DE ENSINO QUEM RESPONDE PELA DEMANDA DA 

EMISSÃO.  
SOMOS SOMENTE POLO DE ATENDIMENTO. 

COMUNICADO ENCCEJA 2020 
Instruções para consulta e impressão do certificado e/ou 

atestado de eliminação matérias 
 

 

O participante do Encceja 2019 ou anos anteriores interessado em obter o Certificado de Conclusão 

do Ensino Médio/Fundamental ou Atestado de Eliminação de Matérias, se já solicitado 

anteriormente, deverá acessar o site 

https://sed.educacao.sp.gov.br/ValidarDocumento/ConsultaDocumento, para impressão do 

certificado; 

 

Caso ainda não tenha solicitado o certificado, deverá entrar no site 

http://portalnet.educacao.sp.gov.br/paginas/Cesu.Pages/Cadastros/ValidarCanditato.aspx e fazer a 

solicitação.  

Aguardar prazo de aproximadamente 30 (trinta) dias e acessar site para impressão do certificado 

https://sed.educacao.sp.gov.br/ValidarDocumento/ConsultaDocumento; 
 

Se concluiu o Ensino Médio/Fundamental no ENCEEJA 2019 ou anos anteriores, com o 

aproveitamento de áreas/disciplinas eliminadas em exames anteriores, porém não fez a solicitação, 

poderá ser feita a solicitação pela Diretoria de Ensino, seguindo as seguintes instruções: 

Entrar no site da Diretoria de Ensino Região Centro Oeste, link solicitação de histórico, preencher o 

Requerimento e enviar por email, juntamente com RG e CPF (legível);  

Aguardar prazo mínimo de 30 (trinta) dias e acessar site para impressão do certificado 

https://sed.educacao.sp.gov.br/ValidarDocumento/ConsultaDocumento 
 

Se necessita do Atestado de Eliminação Matérias, porém ainda não fez a solicitação, deverá ser feita 

a solicitação diretamente pela Diretoria de Ensino, seguindo as seguintes instruções: 

Entrar no site da Diretoria de Ensino Região Centro Oeste, link solicitação de histórico, preencher o 

Requerimento e enviar por email, juntamente com RG e CPF (legível) e as telas onde constam as 

notas obtidas (tela INEP);  

Aguardar prazo mínimo de 30 (trinta) dias e acessar site para impressão do atestado 

https://sed.educacao.sp.gov.br/ValidarDocumento/ConsultaDocumento 
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