
Inscrição Pontos ENA Inscrição Pontos ENA Inscrição Pontos ENA

25733-8 AUSENTE 30424-7 22 33539-8 20

25751-6 14 30693-2 11 33567-3 9

25983-7 15 30832-3 AUSENTE 33802-8 AUSENTE

25991-8 AUSENTE 30955-9 16 33870-2 AUSENTE

26047-9 25 30975-3 23 33903-2 24

26118-1 9 31378-5 26 33999-7 AUSENTE

26201-3 9 31414-5 16 34301-3 17

26263-3 AUSENTE 31543-5 13 34599-7 23

26676-1 28 31888-4 24 34700-1 6

26716-3 16 32003-1 AUSENTE 34765-5 AUSENTE

26860-7 16 32280-6 17 34767-1 17

27030-1 15 32386-1 AUSENTE 6008-9 AUSENTE

27249-3 AUSENTE 32399-3 30

27270-1 15 32460-4 AUSENTE

27450-1 AUSENTE 32531-7 10

27707-1 6 32532-5 AUSENTE

27710-1 20 32577-5 19

28066-6 AUSENTE 32655-1 AUSENTE

28288-1 AUSENTE 32808-1 14

28605-2 9 32894-4 AUSENTE

28830-6 19 32964-9 AUSENTE

29254-1 12 32989-4 15

29471-3 AUSENTE 33010-8 5

29968-5 10 33214-3 17

30250-3 10 33438-3 21

30422-1 13 33455-3 16

PONTUAÇÃO ENA-2022 - PUC-Rio (por número de inscrição)
caso você não saiba seu número de inscrição, consulte o sistema de inscrição

Os pedidos de revisão, referentes apenas à leitura do cartão de resposta, devem ser 

encaminhados para o e-mail secprofmat@mat.puc-rio.br até o dia 17/12/2021.

A classificação (1a. Chamada) será divulgada em 18/12/2021.



Informações importantes que constam no edital (leia-o novamente na íntegra cuidadosamente):

1) Estão disponibilizadas 13 vagas na PUC-Rio (anexo 2).

2) Será reprovado o candidato que obtiver menos de 50% de acertos (6.2.1).

3) A lista dos 13 candidatos classificados para acesso ao Profmat será publicada em ordem alfabética e estará 

formada por candidatos professores das redes públicas da Educação Básica que atuem na docência de Matemática, 

com melhores notas totais dentre os candidatos que obtiveram a nota mínima para a aprovação (2.2).

4) As listas dos demais candidatos aprovados no Exame em cada campus, mas que, inicialmente, não estão 

classificados dentro da quantidade de vagas disponíveis nesse campus, serão publicadas e estarão formadas do 

seguinte modo:

a) Candidatos professores das redes públicas da Educação Básica que atuem na docência de Matemática em ordem 

decrescente das notas totais, atendidos os critérios de desempate determinados no item 6.3.

b) Demais candidatos que atendam o item 1.8, não relacionados na lista a que se refere o inciso (a), em ordem 

decrescente das notas totais, atendidos os critérios de desempate determinados no item 6.3. (2.3)

5) Todo candidato classificado terá que comprovar perante a Instituição Associada escolhida no ato da matrícula que 

se encontra atuando na docência de Matemática na Educação Básica, por meio de declaração do Diretor da escola 

com firma reconhecida e data anterior máxima de 30 dias, sendo dispensado o reconhecimento de firma se Diretor 

de escola da rede pública. (2.5)

Documentos importantes que serão exigidos para a matrícula (13 vagas com a classificação seguindo as 

normas do edital) - ESTA LISTA PODE SOFRER ALTERAÇÕES

1 – Declaração do diretor da escola com firma reconhecida e data anterior máxima de 30 dias (caso seja diretor de 

escola da rede pública, o reconhecimento de firma é dispensado) que comprove que o candidato se encontra 

atuando na docência de Matemática na educação básica. (item 2.5 do edital)

2 – Contracheque ou declaração da secretaria de educação (estadual ou municipal) com data anterior máxima de 30 

dias OU ato de nomeação (no diário oficial) (2.5.1 do edital)

3 – Diploma (ou certificado de conclusão) do curso de graduação. (8.1.1 do edital)

4 – Currículo na Plataforma de educação Básica (https://eb.capes,gov.br). (8.1.1 do edital) – o candidato deve postar 

um print da tela que comprove a sua inscrição na referida plataforma.

5 - Histórico da graduação.

6 - Certidão de nascimento ou casamento.

7 – RG

8 – CPF


