
 

 

NOTA DO ENEM 

Os candidatos que tenham participado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) nos últimos dois 

anos poderão utilizar as notas obtidas para ingressar na Faculdade PIO XII. Não é necessária a realização 

de prova, apenas a inscrição, que deverá ser feita no site da Faculdade no período de inscrições de cada 

processo seletivo. O candidato fará a inscrição normalmente e quando chegar na etapa para emissão do boleto, 

não precisará emiti-lo pois estará isento do pagamento da taxa. Após a inscrição, o candidato deverá se dirigir 

à secretaria da faculdade no período de matrículas, informado no edital, com a documentação solicitada em 

edital mais o comprovante de participação no Enem com as referidas notas. 

Os requisitos para aprovação são a obtenção de nota mínima de 400 pontos nas provas de Matemática e suas 

tecnologias, Ciências da Natureza e suas tecnologias, Ciências Humanas e suas tecnologias, Linguagens, 

Códigos e suas tecnologias e a não obtenção de nota zero na Redação. 

Relação de documentos necessários à matrícula: 

• •Histórico escolar completo do Ensino Médio (cópia autenticada); 

• •Documento oficial de identidade (cópia simples); 

• •Prova de quitação com as obrigações do Serviço Militar (cópia simples); 

• •Título eleitoral com prova de quitação com as obrigações eleitorais, última votação (cópia simples); 

• •Certidão de nascimento ou casamento (cópia simples); 

• •CPF (cópia simples); 

• •Comprovante de residência do aluno (cópia simples); 

• •02 (duas) fotos (3x4) recentes; 

• •CPF do responsável financeiro e comprovante de residência do mesmo (cópia simples); 

• •Requerimento de matrícula e Contrato de prestação de serviços educacionais (duas vias) retirados 

na Secretaria da Faculdade, devidamente preenchidos; 

• •Pagamento da 1ª parcela da semestralidade. 

 

 

 

 



 

 

BOLSA NOTA ENEM 

Se você participou do ENEM nos últimos 2 anos e alcançou na média 550 pontos terá o seguinte desconto: 

Para cursos de Administração/Comércio Exterior/Contábeis/Logística/ Gestão Comercial/ 

Processos Gerenciais e Recursos Humanos: 

R$ 120,00 (cento e vinte reais) de desconto válido somente para o primeiro semestre;  

Para cursos de Direito/ Biomedicina/ Psicologia /Engenharia Ambiental/ Engenharia Civil e 

Engenharia de Produção : R$ 160,00 (cento e sessenta reais) de desconto válido somente para o primeiro 

semestre. 

Ainda tem dúvidas? Entre em contato com nossa secretaria pelo número 27 3421-2563 ou envie um e-mail 

para faculdade@pioxii-es.com.br 
 


