
 

 
 
 

DOCUMENTOS ACEITOS NA JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA 

Acidente de Trânsito – Boletim de Ocorrência Policial; legível e datado; com nome completo, 
CPF e RG do participante. O Boletim deve relatar o acidente de trânsito, envolvendo o 
participante, ocorrido na data de aplicação do Enem 2017, antes das 13h (Horário de Brasília). 

Assalto/Furto – Boletim de Ocorrência Policial; legível e datado; com nome completo, CPF e RG 
do participante. O Boletim deve relatar o assalto/furto, tendo o participante como vítima, 
ocorrido na data de aplicação do Enem 2017, antes das 13h (Horário de Brasília). 

Casamento – Certidão de Casamento; legível e datada; com nome completo do participante. O 
casamento deve ter ocorrido, no máximo, nove dias antes da data de aplicação do Enem 2017.  

Luto – Certidão de Óbito e documentação que comprove o parentesco com o participante. O 
óbito deve ter ocorrido, no máximo, oito dias antes da data de aplicação do Enem 2017. 
Parentesco válido: pai, mãe, responsável legal, companheiro, cônjuge, filho ou enteado. 

Acompanhamento de cônjuge – Documento, expedido por autoridade constituída, que 
comprove o acompanhamento de cônjuge ou companheiro deslocado para outra cidade. 

Problema de Saúde – Atestado Médico; legível e datado; com nome completo do participante; 
número do CRM (Conselho Regional de Medicina) e assinatura do médico. O Atestado deve 
especificar a necessidade de repouso na data de aplicação do Enem 2017. Também serão 
aceitos atestados de acompanhamento de familiar. Parentesco válido: pai, mãe, responsável 
legal, companheiro, cônjuge, filho ou enteado. 

Licença Maternidade – Atestado Médico; legível e datado; com nome completo, CPF e RG da 
participante, identificada como mãe; número do CRM (Conselho Regional de Medicina) e 
assinatura do médico. O nascimento deve ter ocorrido, no máximo, 180 dias antes da data de 
aplicação do Enem 2017. Também são válidas licenças maternidades para casos de adoção 
documentados. 

Licença Paternidade – Certidão de Nascimento; legível e datada; com nome completo, CPF e 
RG do participante, identificado como pai. O nascimento deve ter ocorrido, no máximo, cinco 
dias antes da data de aplicação do Enem 2017. Também são válidas licenças paternidades para 
casos de adoção documentados. 

Trabalho – Declaração de exercício de atividade profissional; legível e datada; com nome 
completo, CPF e RG do participante; número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e 
identificação do empregador responsável pela declaração. O trabalho deve ter ocorrido na data 
de aplicação do Enem 2017. 
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