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INSTRUÇÕES SOBRE A DECLARAÇÃO DE DIRETOR  DA ESCOLA: 
 

ENA 2022 

2.5 Todo candidato classificado terá que comprovar perante a Instituição Associada 
escolhida no ato da matrícula que se encontra atuando na docência de Matemática 
na Educação Básica, por meio de declaração do Diretor da escola com firma 
reconhecida e data anterior máxima de 30 dias, sendo dispensado o reconhecimento 
de firma se Diretor de escola da rede pública.  

 
1. Declaração tem que ser em papel timbrado da escola.  
2. Cabeçalho deve  conter  a Instituição,  cidade, nome da escola,  CNPJ, endereço e 

telefone.  
3. Se for instituição mantenedora além do seu CNPJ, deve ter o nome da escola. 
4. Deve conter o nome do professor, RG e CPF 
5. Declaração deve conter: que atua  efetivamente no exercício da docência na disciplina 

Matemática dos anos ( colocar anos do ensino fundamental ou médio) 
6. Carimbo e assinatura do diretor é obrigatório. 
7. Se a escola privada,  deve reconhecer firma.   

 
 

MODELO  DE DECLARAÇÃO 
 

 

Declaro para os devidos fins que o(a) professor(a) ____________________________________ 

portador de CPF nº __________________ e matrícula nº____________________ trabalha nesta 
Unidade Escolar - _(NOME DA ESCOLA)___________________________, [(*) inscrita no CNPJ 

sob o nº_(XX.XXX.XXX/XXXX-XX_) com sede no 

endereço______________________________________________________________     ],  

encontra-se em efetivo exercício da docência na disciplina de  Matemática, atuando nas turmas 

de _________( ex: 6º, 7º, 8 º, 9)º ensino FUNDAMENTAL OU MÉDIO   desde (DATA DE 

ADMISSÃO).  

Incluir os dados em (*) se esta informação não estiver no cabeçalho/timbre da escola ou 
no rodapé.  
 

__________, __________ de dezembro de 2021. 
 
 
 
 

(ASSINATURA DO(A) DIRETOR(A) DA ESCOLA) 

NOME DO(A) DIRETOR(A)  

[CARIMBO com nome, cargo de direção e matrícula)] 
RECONHECIMENTO DE FIRMA, CASO SEJA ESCOLA PRIVADA  

  

 


