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RETIFICAÇÃO

No Edital nº 34, de 20 de abril de 2020, publicado no DOU de 22-4-2020, Seção 3,
página 50, referente ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 digital, ficam
retificados os seguintes itens:
1. No item 1, DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES,
ONDE SE LÊ:
"1.3 O Enem 2020 digital cumprirá o seguinte cronograma:
Inscrições

11 a 22/5/2020

Pagamento da taxa de inscrição 11 a 28/5/2020
Tratamento pelo Nome Social

Solicitação

25 a 29/5/2020

Resultado

5/6/2020

Recurso

8 a 12/6/2020

Resultado do recurso 18/6/2020
Aplicação

22 e 29/11/2020

[...]
1.7 A inscrição do Enem 2020 digital deve ser realizada pelo endereço
<enem.inep.gov.br/participante>, no período entre as 10h do dia 11 de maio e as 23h59 do
dia 22 de maio de 2020 (horário de Brasília-DF)."
LEIA-SE:
"1.3 O Enem 2020 digital cumprirá o seguinte cronograma:
Inscrições

11 a 27/5/2020

Pagamento da taxa de inscrição 11 a 28/5/2020
Tratamento pelo Nome Social

Solicitação

1º a 5/6/2020

Resultado

12/6/2020

Recurso

15 a 19/6/2020

Resultado do recurso 25/6/2020
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Aplicação

Data a ser divulgada

[...]
1.7 A inscrição do Enem 2020 digital deve ser realizada pelo endereço
<enem.inep.gov.br/participante>, no período entre as 10h do dia 11 de maio e as 23h59 do
dia 27 de maio de 2020 (horário de Brasília-DF)."
2. No item 3, DA ESTRUTURA DO EXAME,
ONDE SE LÊ:
"3.4 No primeiro dia do Exame, 22 de novembro, serão aplicadas as provas de
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias. A
aplicação terá 5 horas e 30 minutos de duração, contadas a partir da autorização do aplicador
para o início das provas.
3.5 No segundo dia do Exame, 29 de novembro, serão aplicadas as provas de
Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. A aplicação terá 5
horas de duração, contadas a partir da autorização do aplicador para o início das provas."
LEIA-SE:
"3.4 No primeiro dia do Exame, serão aplicadas as provas de Linguagens, Códigos
e suas Tecnologias, Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias. A aplicação terá 5 horas
e 30 minutos de duração, contadas a partir da autorização do aplicador para o início das
provas.
3.5 No segundo dia do Exame, serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza
e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. A aplicação terá 5 horas de duração,
contadas a partir da autorização do aplicador para o início das provas."
3. No item 6, DA INSCRIÇÃO,
ONDE SE LÊ:
"6.1 A inscrição do participante deve ser realizada pelo endereço
<enem.inep.gov.br/participante>, no período entre as 10h do dia 11 de maio e as 23h59 do
dia 22 de maio de 2020 (horário de Brasília-DF)."
LEIA-SE:
"6.1 A inscrição do participante deve ser realizada pelo endereço
<enem.inep.gov.br/participante>, no período entre as 10h do dia 11 de maio e as 23h59 do
dia 27 de maio de 2020 (horário de Brasília-DF)."
4. No item 7, DO TRATAMENTO PELO NOME SOCIAL,
ONDE SE LÊ:
"7.1.2 O participante que desejar ser tratado pelo Nome Social poderá solicitá-lo,
após sua inscrição, no endereço <enem.inep.gov.br/participante>, das 10h do dia 25 de maio
às 23h59 do dia 29 de maio de 2020 (horário de Brasília-DF).
[...]
7.3 O resultado da análise da solicitação de Tratamento pelo Nome Social deverá
ser consultado no endereço <enem.inep.gov.br/participante>, a partir de 5 de junho de 2020.
7.4 Em caso de reprovação da documentação anexada, o participante poderá
solicitar recurso, das 10h do dia 8 de junho às 23h59 do dia 12 de junho de 2020 (horário de
Brasília-DF), pelo endereço <enem.inep.gov.br/participante> e inserir novos documentos para
análise.
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7.4.1 O resultado do recurso da solicitação de Tratamento pelo Nome Social
deverá ser consultado no endereço <enem.inep.gov.br/participante>, a partir do dia 18 de
junho de 2020."
LEIA-SE:
"7.1.2 O participante que desejar ser tratado pelo Nome Social poderá solicitá-lo,
após sua inscrição, no endereço <enem.inep.gov.br/participante>, das 10h do dia 1º de junho
às 23h59 do dia 5 de junho de 2020 (horário de Brasília-DF).
[...]
7.3 O resultado da análise da solicitação de Tratamento pelo Nome Social deverá
ser consultado no endereço <enem.inep.gov.br/participante>, a partir de 12 de junho de
2020.
7.4 Em caso de reprovação da documentação anexada, o participante poderá
solicitar recurso, das 10h do dia 15 de junho às 23h59 do dia 19 de junho de 2020 (horário de
Brasília-DF), pelo endereço <enem.inep.gov.br/participante> e inserir novos documentos para
análise.
7.4.1 O resultado do recurso da solicitação de Tratamento pelo Nome Social
deverá ser consultado no endereço <enem.inep.gov.br/participante>, a partir do dia 25 de
junho de 2020."
5. No item 11, DOS HORÁRIOS,
ONDE SE LÊ:
"11.4 A aplicação das provas terá início às 13h30 e término às 19h, no primeiro
dia, 22 de novembro de 2020, e às 18h30, no segundo dia, 29 de novembro de 2020, horário
de Brasília-DF, nas cidades indicadas no Anexo I deste Edital."
LEIA-SE:
"11.4 A aplicação das provas terá início às 13h30 e término às 19h, no primeiro
dia, e às 18h30, no segundo dia, horário de Brasília-DF, nas cidades indicadas no Anexo I deste
Edital."
6. No item 17, DAS DISPOSIÇÕES FINAIS,
ONDE SE LÊ:
"17.3 O participante afetado por problemas logísticos durante a aplicação poderá
solicitar a reaplicação do Exame em até cinco dias após o último dia de aplicação, 29 de
novembro, no endereço <enem.inep.gov.br/participante>. Os casos serão julgados,
individualmente, pelo Inep.
[...]
17.13 O participante que preencha um dos requisitos constantes do item 4.6
deste Edital terá sua isenção deferida, de ofício, no ato da inscrição para o Enem 2020 digital,
no período de 11 a 22 de maio de 2020, inclusive o que tenha obtido a isenção da taxa de
inscrição do Enem 2019 e não tenha comparecido às provas nos dois dias de aplicação."
LEIA-SE:
"17.3 O participante afetado por problemas logísticos durante a aplicação poderá
solicitar a reaplicação do Exame em até cinco dias após o último dia de aplicação, no endereço
<enem.inep.gov.br/participante>. Os casos serão julgados, individualmente, pelo Inep.
[...]
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17.13 O participante que preencha um dos requisitos constantes do item 4.6
deste Edital terá sua isenção deferida, de ofício, no ato da inscrição para o Enem 2020 digital,
no período de 11 a 27 de maio de 2020, inclusive o que tenha obtido a isenção da taxa de
inscrição do Enem 2019 e não tenha comparecido às provas nos dois dias de aplicação."
7. Ficam mantidas as demais disposições do Edital nº 34, de 20 de abril de 2020.
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