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2ª RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA DA RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 12, PUBLICADA 

EM 15 DE JANEIRO DE 2021 

 

 

Considerando a instabilidade no sistema de aplicação da prova online (primeira fase) ocorrida no dia 30 de 

janeiro de 2021, considerando que candidatos foram afetados de maneiras distintas, e considerando a 

isonomia assegurada aos candidatos do processo seletivo, a Comissão Acadêmica Nacional do Profmat 

torna pública a seguinte retificação dos Editais anteriores, cujas redações originais e respectivas alterações 

estão a seguir elencadas: 

 

1. No CRONOGRAMA RESUMIDO da RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA DA RETIFICAÇÃO 

DO EDITAL Nº 12, PUBLICADO EM 15 DE JANEIRO DE 2021, REDAÇÃO ORIGINAL 

 

CRONOGRAMA RESUMIDO 

Etapa Período 
Publicação do gabarito e disponibilização das notas 

individuais da prova objetiva online (somente para 

inscritos nas instituições do Grupo 2 do Anexo 1) 

Até o dia 1o de fevereiro de 2021 

Solicitação de revisão da nota da prova objetiva 

online (somente para inscritos nas instituições do 

Grupo 2 do Anexo 1) 

02 e 03 de fevereiro de 2021 

Resultado da revisão de nota e resultado dos 

aprovados para a segunda fase (somente para 

inscritos nas instituições do Grupo 2 do Anexo 1) 

05 de fevereiro de 2021 

Divulgação das condições sanitárias para aplicação 

da prova presencial pela Instituição Associada 
05 de fevereiro de 2021 

Divulgação do local de prova presencial pela 

Instituição Associada 
Até o dia 15 de fevereiro de 2021 

Realização da prova presencial – fase única / segunda 

fase 

20 de fevereiro de 2021, das 14h às 17h, horário 

oficial de Brasília 

Às 13h50, horário oficial de Brasília, é o horário 

limite para entrada nas salas do Exame 
Publicação do gabarito da prova presencial pela 

Comissão Nacional de Avaliação dos Discentes 
Até o dia 22 de fevereiro de 2021 

Disponibilização das notas individuais pelas 

Instituições Associadas 
Até o dia 05 de março de 2021 

Solicitação de revisão de nota em cada Instituição 

Associada 
07 e 08 de março de 2021 

Resultado da revisão de nota e o resultado final do 

Exame em cada Instituição Associada 
Até o dia 12 de março de 2021 
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RETIFICA-SE PARA: 

 

CRONOGRAMA RESUMIDO 

Etapa Período 
Publicação do gabarito e disponibilização das 

repostas assinaladas na prova objetiva online 

(somente para inscritos nas instituições do Grupo 2 

do Anexo 1) 

Até o dia 02 de fevereiro de 2021 

Solicitação de revisão do registro de login no 

sistema e acesso às salas virtuais (somente para 

inscritos nas instituições do Grupo 2 do Anexo 1) 

03 e 04 de fevereiro de 2021 

Resultado da revisão do registro de login no sistema 

e acesso às salas virtuais contendo os habilitados 

para a segunda fase (somente para inscritos nas 

instituições do Grupo 2 do Anexo 1) 

08 de fevereiro de 2021 

Divulgação das condições sanitárias para aplicação 

da prova presencial pela Instituição Associada 
12 de fevereiro de 2021 

Divulgação do local de prova presencial pela 

Instituição Associada 
Até o dia 15 de fevereiro de 2021 

Realização da prova presencial – fase única / segunda 

fase 

20 de fevereiro de 2021, das 14h às 17h, horário 

oficial de Brasília 

Às 13h50, horário oficial de Brasília, é o horário 

limite para entrada nas salas do Exame 
Publicação do gabarito da prova presencial pela 

Comissão Nacional de Avaliação dos Discentes 
Até o dia 22 de fevereiro de 2021 

Disponibilização das notas individuais pelas 

Instituições Associadas 
Até o dia 05 de março de 2021 

Solicitação de revisão de nota em cada Instituição 

Associada 
07 e 08 de março de 2021 

Resultado da revisão de nota e o resultado final do 

Exame em cada Instituição Associada 
Até o dia 12 de março de 2021 

 

 

2. No item 4. DO EXAME, REDAÇÃO ORIGINAL: 

 

4.5.3 Passarão para segunda fase os candidatos melhores classificados até um total de 03 (três) vezes o 

número de vagas da instituição escolhida para o ingresso, respeitando-se a proporcionalidade do sistema de 

cotas a que se refere o item 3.5. 

 

4.5.6 Ao acessar a plataforma online, o candidato não poderá utilizar telefone celular, equipamentos 

eletrônicos, livros, apostilas e anotações de qualquer natureza.  

 

4.6.1.1 No dia 05 de fevereiro de 2021, caso seja verificada a impossibilidade de realização da prova 

presencial pelas autoridades sanitárias locais ou regionais ou órgãos superiores da Instituição Associada 

esta fase será realizada de acordo com o item 4.7. 

 

4.7.1 No dia 05 de fevereiro de 2021, caso seja verificada a impossibilidade da realização da prova 

presencial pelas autoridades sanitárias locais ou regionais ou órgãos superiores da Instituição Associada em 

razão da pandemia da Covid-19, a prova presencial da Fase única / Segunda fase será substituída por: 

a) prova discursiva online para candidatos dos campi dos Grupo 1 e Grupo 2.1 do Anexo 1, realizada no 

dia 20 de fevereiro de 2021, com duração máxima de 90 (noventa) minutos, iniciando-se às 14h e com 
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término às 15h30min, horário oficial de Brasília, e constituída por 06 questões. O horário limite para 

acesso às salas virtuais de prova é 13h45min. A prova será aplicada de acordo com os itens 4.5.4 a 4.5.11. 

O período equivalente ao item 4.5.12 será de 16 a 18 de fevereiro de 2021. 

b) prova discursiva online do item anterior e arguição oral remota para candidatos dos campi 

relacionados do Grupo 2.2 do Anexo 1, realizada no período de 23 de fevereiro a 03 de março de 2021, 

sobre duas questões desta prova, sorteadas no início da arguição. 

 

4.7.2 Cada instituição publicitará em sua página a informação da falta de condições sanitárias para a 

aplicação da prova presencial no dia 05 de fevereiro de 2021 e comunicará os candidatos através do e-mail 

cadastrado no sistema de inscrições do ENA. 

 

 

 RETIFICA-SE PARA: 

 

4.5.3 Serão considerados habilitados para segunda fase todos os candidatos que fizeram login no sistema e 

acessaram as salas virtuais no horário previsto no item 4.5.1, independentemente da nota obtida na prova 

objetiva online. 

 

4.5.6 Ao acessar a plataforma online, o candidato não poderá utilizar telefone celular, equipamentos 

eletrônicos, fones de ouvido, livros, apostilas e anotações de qualquer natureza, sob pena de ser 

desclassificado. 

 

4.6.1.1 No dia 12 de fevereiro de 2021, caso seja verificada a impossibilidade de realização da prova 

presencial pelas autoridades sanitárias locais ou regionais ou órgãos superiores da Instituição Associada 

esta fase será realizada de acordo com o item 4.7. 

 

4.7.1 No dia 12 de fevereiro de 2021, caso seja verificada a impossibilidade da realização da prova 

presencial pelas autoridades sanitárias locais ou regionais ou órgãos superiores da Instituição Associada em 

razão da pandemia da Covid-19, a prova presencial da Fase única / Segunda fase será substituída por: 

a) prova discursiva online para candidatos dos campi dos Grupo 1 e Grupo 2.1 do Anexo 1, realizada no 

dia 20 de fevereiro de 2021, com duração máxima de 90 (noventa) minutos, iniciando-se às 14h e com 

término às 15h30min, horário oficial de Brasília, e constituída por 06 questões. O horário limite para 

acesso às salas virtuais de prova é 13h45min. A prova será aplicada de acordo com os itens 4.5.4 a 4.5.11. 

O período equivalente ao item 4.5.12 será de 16 a 18 de fevereiro de 2021. 

b) prova discursiva online do item anterior e arguição oral remota para candidatos dos campi 

relacionados do Grupo 2.2 do Anexo 1, realizada no período de 23 de fevereiro a 03 de março de 2021, 

sobre duas questões desta prova, sorteadas no início da arguição. 

 

4.7.2 Cada instituição publicitará em sua página a informação da falta de condições sanitárias para a 

aplicação da prova presencial no dia 12 de fevereiro de 2021 e comunicará aos candidatos através do e-

mail cadastrado no sistema de inscrições do ENA. 

 

 

3. No item 6.1 DA CORREÇÃO DA PROVA OBJETIVA ONLINE, REDAÇÃO ORIGINAL: 

 

6.1.1 Para cada questão será computado 1 (um) ponto se estiver assinalada exatamente a resposta correta, 

será computado 0 (zero) ponto caso o candidato não tenha assinalado nenhuma resposta e será descontado 

0,25 (zero vírgula vinte e cinco) ponto caso esteja assinalada uma das respostas erradas. 

 

6.1.2 Na apuração do Resultado Final, ocorrendo empate, serão considerados, prioritariamente e 

sucessivamente, para efeito de desempate: 

a) idade mais elevada para os candidatos com 60 anos ou mais na data da prova, conforme estabelece o Art. 

27 parágrafo único da Lei nº 10.741, de 01 de outubro de 2003 (Estatuto do idoso); 
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b) ser professor pertencente ao quadro permanente de servidores em efetivo exercício de docência em 

Matemática na rede pública de ensino básico; 

c) idade mais elevada. 

 

 

 RETIFICA-SE PARA: 

 

6.1.1 A prova objetiva online não será pontuada. Contudo as respostas assinaladas na prova serão 

disponibilizadas na área privativa do candidato no Sistema de Inscrição para fins meramente de 

autoavaliação de seus conhecimentos dos conteúdos da prova. 

 

6.1.2 (Item suprimido em razão da nova redação dada ao item 4.5.3). 

 

 

4. No item 7. DOS RESULTADOS DO EXAME, REDAÇÃO ORIGINAL: 

 

7.1.1 Até o dia 1o de fevereiro de 2021, a nota da prova objetiva online de cada candidato será 

disponibilizada individualmente no Sistema de Inscrições do ENA utilizando usuário e senha cadastrados 

na inscrição. 

 

7.1.2 Eventuais solicitações de revisão das notas da prova objetiva online poderão ser realizadas nos dias 

02 e 03 de fevereiro de 2021 e deverão ser realizadas no Sistema de Inscrições do ENA utilizando login e 

senha cadastrados na inscrição. 

 

7.1.3 O resultado da solicitação de revisão das notas será divulgado individualmente até dia 05 de fevereiro 

de 2021 no Sistema de Inscrições do ENA.  

 

7.1.4 Até o dia 05 de fevereiro de 2021, cada Instituição Associada divulgará a lista dos candidatos 

selecionados para sua segunda fase do Exame, considerando a proporcionalidade do seu sistema de cotas, 

que obtiverem as melhores notas totais, até o número de 03 (três) vezes o total de vagas ofertadas.  

 

7.3.1.2 Pela soma ponderada das notas da prova objetiva online (peso 1), da prova discursiva online (peso 

2) e pela nota da arguição oral (peso 2), para candidatos das instituições do Grupo 2.2 do Anexo 1. 

 

 

 RETIFICA-SE PARA: 

 

7.1.1 Até o dia 02 de fevereiro de 2021, as respostas assinaladas na prova objetiva online de cada candidato 

serão disponibilizadas individualmente no Sistema de Inscrições do ENA utilizando usuário e senha 

cadastrados na inscrição. 

 

7.1.2 Eventuais solicitações de revisão do registro de login no sistema e acesso às salas virtuais no horário 

previsto poderão ser realizadas nos dias 03 e 04 de fevereiro de 2021 e deverão ser realizadas no Sistema 

de Inscrições do ENA utilizando login e senha cadastrados na inscrição. 

 

7.1.3 O resultado da solicitação de revisão do registro de login no sistema e acesso às salas virtuais será 

divulgado individualmente até dia 08 de fevereiro de 2021 no Sistema de Inscrições do ENA.  

 

7.1.4 Até o dia 08 de fevereiro de 2021, cada Instituição Associada divulgará a lista dos candidatos 

selecionados para sua segunda fase do Exame.  
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7.3.1.2 Pela soma da nota da prova discursiva online e pela nota da arguição oral, para candidatos das 

instituições do Grupo 2.2 do Anexo 1. 

 

Os demais itens e subitens dos Editais anteriores permanecem inalterados. 

 

 

Rio de Janeiro, 1º de fevereiro de 2021 

 

                       Vanderlei Horita 

Coordenador Acadêmico Nacional do PROFMAT 


