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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
Gabinete da Reitora

EDITAL Nº 039/2010

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS torna público, para
conhecimento geral, que no ano de 2010, adotará o EXAME NACIONAL DO ENSINO
MÉDIO – ENEM, como critério de seleção para o preenchimento de 50% (cinqüenta
por cento) das vagas para ingresso em seus cursos de graduação do campus de
Manaus, ficando os demais 50% das vagas para serem disputadas em PROCESSO
SELETIVO CONTÍNUO – PSC, segundo a disciplina estabelecida pela Resolução no.
005/2009, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE/UFAM.
As vagas a serem preenchidas por meio do ENEM obedecerão as condições
dispostas neste Edital observados, ainda, os critérios estabelecidos pelo Ministério de
Educação.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O ENEM 2010 é regido pela Portaria no. 807, de 18 de junho de 2010 e pelo
Edital no. 01 de 18 de junho de 2010, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira – INEP.
1.2. As provas serão realizadas em todas as unidades da Federação, nos municípios
especificados no Anexo I do Edital no. 01 de 18/06/2010, referido em 1.1 deste.
1.3. O ENEM é aberto a todos aqueles que comprovadamente tenham concluído o
Ensino Médio ou que venham a concluí-lo até a data fixada para a matrícula
institucional dos candidatos classificados.
2. DA INSCRIÇÃO E DAS DATAS DAS PROVAS DO ENEM
2.1. A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente via internet, no endereço
eletrônico http://sistemasenem2.inep.gov.br/inscricao, no período compreendido
entre o dia 21 de junho de 2010 e 23 horas e 59 minutos de 09 de julho de 2010,
observado o horário oficial de Brasília/DF.
2.2. Os documentos necessários para inscrição estão apresentados no Edital no.
01/2010/INEP.

2.3. O ENEM será realizado nos dias 6 e 7 de novembro de 2010, iniciando-se as
provas às 13 horas, de acordo com o horário oficial de Brasília-DF, observando o
seguinte calendário:
a) no dia 06/11/2010 (sábado), das 13 às 17 horas e 30 minutos, horário oficial de
Brasília-DF, Prova III – Ciências Humanas e suas Tecnologias: História, Geografia,
Filosofia e Sociologia; e Prova IV – Ciências da Natureza e suas Tecnologias: Química,
Física e Biologia.
b) no dia 07/11/2010 (domingo), das 13 às 18 horas e 30 minutos, horário oficial de
Brasília-DF, Prova I – Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias e Redação: Língua
Portuguesa, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Artes e Educação Física; Prova II –
Matemática e suas Tecnologias: Matemática.
2.4. É de inteira responsabilidade do candidato sua inscrição no exame, bem como o
acompanhamento pela página do INEP www.inep.gov.br, dos procedimentos
necessários para a realização do exame ENEM.
3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO PELO ENEM
3.1. Para a seleção dos candidatos às vagas pelo ENEM (50%) destinadas ao ingresso
na UFAM no ano letivo de 2011, será utilizado o Sistema de Seleção Unificada (SiSU)
do MEC, de acordo com os critérios, diretrizes e procedimentos definidos em
regulamentação específica da Secretaria de Educação Superior do Ministério da
Educação (SESu/MEC).
3.2. A relação de cursos e o quantitativo de vagas para o ingresso no ano letivo de
2011 será objeto de Edital específico, a ser divulgado até 30 de setembro de 2010.
Manaus, 27 de junho de 2010
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