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Os interessados em obter 
certificação dos estu-
dos por meio do Exame 

Nacional para Certificação de 
Competências de Jovens e Adul-
tos (Encceja) 2017 podem fazer 
a inscrição para a prova a partir 
das 10 horas de hoje, por meio 
do portal do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira – Inep 
(http://enccejanacional.inep.

gov.br). As inscrições são gratui-
tas e vão até o dia 18 de agosto.

O Encceja é destinado a jo-
vens e adultos residentes no 
Brasil ou no exterior que não 
tiveram oportunidade de se for-
mar na idade ideal. Os candida-
tos podem obter os diplomas do 
ensino fundamental ou médio 
por meio da prova, basta fazer a 
opção pelo nível de ensino que 
deseja obter no momento da 

Começa inscrição em exame 
Interessados em obter certIfIcação de estudos podem se Inscrever para prova até 18 de agosto

EnccEja

inscrição. Para pleitear a certi-
ficação do ensino fundamen-
tal o candidato precisa ter, no 
mínimo, 15 anos completos 
na data de aplicação do exa-
me. No caso da certificação do 
ensino médio é preciso ter, no 
mínimo, 18 anos completos. 

prova
A prova será realizada no dia 

22 de outubro, e não mais em 8 

de outubro, como anunciado 
anteriormente, porque coincidia 
com a data do Círio de Nossa Se-
nhora de Nazaré, em Belém. No 
portal do Encceja é possível se 
informar sobre as competências 
que serão cobradas na prova e 
baixar materiais para estudo.

No Pará, as provas serão 
realizadas nas cidades de Aba-
etetuba, Abel Figueiredo, Al-
tamira, Ananindeua, Belém, 

Bragança, Breves, Cametá, 
Capanema, Castanhal, Con-
ceição do Araguaia, Goianésia 
do Pará, Igarapé-Açu, Itaituba, 
Marabá, Marituba, Monte Ale-
gre, Novo Repartimento, Óbi-
dos, Oriximiná, Parauapebas, 
Piçarra, Prainha, Redenção, 
Salinópolis, Santa Isabel do 
Pará, Santarém, São Miguel do 
Guamá, Tome-Açu, Tucuruí e 
Xinguara.

editais

Edital de Leilão Público nº 1021/2017/CPA-BE
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, por meio da Gerência de Filial Alienar Bens Móveis e 
Imóveis - GILIE/BE, torna público aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado 
o preço mínimo de venda, constante do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação 
em que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de 
Alienação Fiduciária, discriminados no Anexo II do Edital. O Edital de Leilão Público - Condições 
Básicas, do qual é parte integrante o presente Aviso de Venda, estará à disposição dos 
interessados, no período de 08/08/2017 até 28/08/2017 em horário bancário, nas Agências 
da CAIXA situadas em no Estado do PARÁ, na Gerência de Filial Alienar Bens Móveis e 
Imóveis - GILIE/BE localizada à Av. Governador José Malcher, nº 2725, 1º andar, Bairro São 
Braz, Belém/PA e no escritório da Leiloeira Lúcia Amélia Coutinho Tobelem, situado na Avenida 
Presidente Vargas, nº 646, Térreo,  Bairro  Campina, Belém/PA.  O Edital estará disponível 
também a partir do dia 08/08/2017 no endereço eletrônico www.caixa.gov.br/ximoveis. Os 

dirigir-se às Agências da CAIXA, em tempo hábil para inteirar-se das condições gerais. O Leilão 
realizar-se-á no dia 28/08/2017, às 10:00 horas (horário local), no auditório da CAIXA localizado 
à Av. Governador José Malcher, nº 2725, 1º andar -São Braz, Belém/PA, na presença dos 
interessados ou seus procuradores que comparecerem no ato.

Gerente de Filial da GILIE/BE

AVISO DE VENDA

MINISTÉRIO DA 
FAZENDA

Concorrência Pública n.º 053/2017
Concorrência Pública n.º 057/2017

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da Gerência de Alienar 
Bens Móveis e Imóveis – GILIE/BE, torna pública a anulação, por interesse da 
Administração, dos seguintes itens da Concorrência Pública n.º 053/2017: item: 
23 e da Concorrência Pública n.º 057/2017: itens: 41; 45 a 57; 60 a 65 e 67.
Permanecem inalteradas as demais disposições previstas no respectivo Edital de 
Condições Básicas.

Gerente de Filial da GILIE/BE

AVISO DE ANULAÇÃO DE ITENS

MINISTÉRIO DA 
FAZENDA


