
INEP                 Inscrição Certificador ENEM Regular 2017

Inscrição realizada em: 24/07/2017 22:38:03

CPF: 003.869.031-40
Nome completo: POLLYANNA LAURINDO DE OLIVEIRA
Nome da mãe: CARMELITA GERALDA DE OLIVEIRA
Data de nascimento: 05/08/1985
Sexo: Feminino
RG: 4494437
Órgão expedidor: Secretaria de Segurança Pública
UF: GO

Dados pessoais

Formação acadêmica: Doutorado
Vínculo: Servidor Público Executivo Federal
Órgão de lotação: INSTITUTO FEDERAL GOIANO

Dados funcionais

CEP: 75388-386
Logradouro: Viela dos Braz
Número: 01
Complemento: qd 01, lt 01
Bairro: Vila João Braz
UF: GO
Município: Trindade

Endereço

Tipo: Principal
E-mail: 
Tipo: Principal
E-mail: pollyanna.oliveira@ifgoiano.edu.br

E-mail

Tipo: Residencial
Telefone: (62)
Tipo: Celular
Telefone: (62) 98524-6997

Telefone



Qual a sua disponibilidade em horas para atuação na aplicação do ENEM Regular 2017 ()? 12
horas de trabalho por dia

Disponibilidade

Município(s) selecionado(s):

1. Trindade - GO

2. CentralG - Goiânia - GO

3. NorteG - Goiânia - GO

Áreas de atuação

Você possui smartphone ou tablet com acesso próprio à internet móvel (3G, 4G)? SIM

Você possui acesso à computador para realização de curso de capacitação à distância? SIM

Você já atuou em edições anteriores do Enem? SIM

Indique em qual função: Chefe de Sala

Você está inscrito como participante do Enem 2017? NÃO

Você possui parentes de até 3º grau bem como cônjuge ou companheiro, inscritos no Enem
2017? NÃO

Você trabalhou no ano de 2017, até a presente data, mais de 120 horas remuneradas por
Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso? NÃO

Você é um docente em exercício no ano de 2017? SIM

Questões operacionais

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 2738
Conta Corrente: 19116 - 7

Dados bancários

Ao submeter a minha inscrição para atuar na Rede de Certificadores, nos termos do Edital de
Chamada Pública, declaro formalmente e comprometo-me a:

Termo de Compromisso e Confidencialidade ENEM 2017



Prestar informações exatas e fidedignas em todas as etapas do processo, inclusive as1.
informações contidas no formulário de inscrição.
Cumprir fielmente e em tempo todas as atividades que me forem destinadas, em estrito acordo2.
com os procedimentos aplicáveis aos processos concernentes às ações solicitadas pelo Inep.
Manter sigilo sobre documentos, assuntos, registros e informações pertinentes aos trabalhos e a3.
todos os insumos relativos à minha atuação no Exame Nacional do Ensino médio ¿ ENEM 2017.
Não promover atividades de consultoria, assessoria, eventos, cursos, palestras ou similares4.
relacionados ao Enem.
Não divulgar informações obtidas, em função das atividades realizadas, em redes sociais bem5.
como em mensageiros instantâneos (Whatsapp, Facebook Messenger e outros), sendo
estritamente vedada a criação de grupos, privados ou públicos, mesmo que estes tenham a
participação somente de Certificadores.
Não utilizar em benefício próprio ou de terceiro, informações e documentos concernentes ao6.
exame.
Não divulgar as medidas de segurança adotadas para a aplicação do exame.7.
Não conceder entrevistas ou quaisquer outras formas de exposição na mídia com informações8.
sobre o Enem.
Não permitir a terceiros o conhecimento ou manuseio de qualquer documentação/aplicativo que9.
contenha informações do processo de aplicação do Exame.
Reportar, imediatamente, ao Inep, quaisquer dificuldades encontradas no decorrer do processo de10.
aplicação.
Manter atualizados os dados cadastrais durante a execução das atividades a serem desenvolvidas11.
junto ao Inep sendo de minha inteira responsabilidade eventual atraso no pagamento por
inconsistência nos dados informados.
Cumprir as obrigações mencionadas acima, e, se necessário, alertar os demais envolvidos no12.
processo de aplicação do Exame, que tiveram acesso a informações e dados disponibilizados pelo
Inep, acerca de seu caráter confidencial e sigiloso.
Comunicar o INEP a existência de impedimentos para participação, inclusive se por acaso deixar13.
de cumprir os requisitos necessários para atuação. (Desligamento, aposentadoria, parentes
inscritos no Enem, etc).
Fornecer ao INEP, sempre que solicitado, documento(s) que comprovem as informações14.
prestadas.

Declaro que li e aceito os termos acima estabelecidos e estou ciente de que, em caso de
descumprimento de qualquer das normas de sigilo e compromisso acima descritas, responderei, nas
esferas cível, penal e administrativa, por danos causados ao Inep ou às Instituições vinculadas ao
Exame.

Compreendo também, que o Inep poderá, a qualquer tempo, verificar os dados por mim informados e
realizar minha exclusão da RNC, caso verifique que meu perfil possa expor a risco a segurança do
Exame, e compromete-se a manter confidencialidade em relação a toda documentação e informação
obtida/recebida por mim.


