RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA DA RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 12, PUBLICADO
EM 18 DE NOVEMBRO DE 2020
Considerando o problema técnico ocorrido na aplicação da prova online (primeira fase) no dia 09 de janeiro
de 2021, considerando a isonomia assegurada aos candidatos do processo seletivo, a Comissão Acadêmica
Nacional do Profmat torna pública a seguinte retificação no Cronograma do Edital supracitado, cujas
alterações estão a seguir elencadas:
1. No CRONOGRAMA RESUMIDO, REDAÇÃO ORIGINAL:
CRONOGRAMA RESUMIDO
Etapa
Período de teste de conexão (somente para inscritos
nas instituições do Grupo 2 do Anexo 1)
Realização prova objetiva online (primeira fase)
(somente para inscritos nas instituições do Grupo 2
do Anexo 1)
Publicação do gabarito e disponibilização das notas
individuais da prova objetiva online (somente para
inscritos nas instituições do Grupo 2 do Anexo 1)
Solicitação de revisão da nota da prova objetiva
online (somente para inscritos nas instituições do
Grupo 2 do Anexo 1)
Resultado da revisão de nota e resultado dos
aprovados para a segunda fase (somente para
inscritos nas instituições do Grupo 2 do Anexo 1)
Divulgação das condições sanitárias para aplicação
da prova presencial pela Instituição Associada
Divulgação do local de prova presencial pela
Instituição Associada

Período
05 a 07 de janeiro de 2021
09 de janeiro de 2021, das 14h às 15h30min,
horário oficial de Brasília
Até o dia 11 de janeiro de 2021
12 e 13 de janeiro de 2021
15 de janeiro de 2021
15 de janeiro de 2021
Até o dia 25 de janeiro de 2021

30 de janeiro de 2021, das 14h às 17h, horário
Realização da prova presencial – fase única / segunda oficial de Brasília
fase
Às 13h50, horário oficial de Brasília, é o horário
limite para entrada nas salas do Exame
Publicação do gabarito da prova presencial pela
Até o dia 01 de fevereiro de 2021
Comissão Nacional de Avaliação dos Discentes
Disponibilização das notas individuais pelas
Até o dia 12 de fevereiro de 2021
Instituições Associadas
Solicitação de revisão de nota em cada Instituição
22 e 23 de fevereiro de 2021
Associada
Resultado da revisão de nota e o resultado final do
Até o dia 26 de fevereiro de 2021
Exame em cada Instituição Associada
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RETIFICA-SE PARA:
CRONOGRAMA RESUMIDO
Etapa
Período de teste de conexão (somente para inscritos
nas instituições do Grupo 2 do Anexo 1)
Realização prova objetiva online (primeira fase)
(somente para inscritos nas instituições do Grupo 2
do Anexo 1)
Publicação do gabarito e disponibilização das notas
individuais da prova objetiva online (somente para
inscritos nas instituições do Grupo 2 do Anexo 1)
Solicitação de revisão da nota da prova objetiva
online (somente para inscritos nas instituições do
Grupo 2 do Anexo 1)
Resultado da revisão de nota e resultado dos
aprovados para a segunda fase (somente para
inscritos nas instituições do Grupo 2 do Anexo 1)
Divulgação das condições sanitárias para aplicação
da prova presencial pela Instituição Associada
Divulgação do local de prova presencial pela
Instituição Associada

Período
26 a 28 de janeiro de 2021
30 de janeiro de 2021, das 14h às 15h30min,
horário oficial de Brasília
Até o dia 1o de fevereiro de 2021
02 e 03 de fevereiro de 2021
05 de fevereiro de 2021
05 de fevereiro de 2021
Até o dia 15 de fevereiro de 2021

20 de fevereiro de 2021, das 14h às 17h, horário
Realização da prova presencial – fase única / segunda oficial de Brasília
fase
Às 13h50, horário oficial de Brasília, é o horário
limite para entrada nas salas do Exame
Publicação do gabarito da prova presencial pela
Até o dia 22 de fevereiro de 2021
Comissão Nacional de Avaliação dos Discentes
Disponibilização das notas individuais pelas
Até o dia 05 de março de 2021
Instituições Associadas
Solicitação de revisão de nota em cada Instituição
07 e 08 de março de 2021
Associada
Resultado da revisão de nota e o resultado final do
Até o dia 12 de março de 2021
Exame em cada Instituição Associada
2. No CRONOGRAMA RESUMIDO na impossibilidade da aplicação da prova presencial por razões
sanitárias determinadas por autoridade sanitária competente ou órgão superior da instituição
selecionada pelo candidato, REDAÇÃO ORIGINAL:
CRONOGRAMA RESUMIDO
Etapa
Período de teste de conexão

Período
26 a 28 de janeiro de 2021
30 de janeiro de 2021, das 14h às 15h30min,
horário oficial de Brasília

Realização prova discursiva online
Publicação do gabarito da prova discursiva online
pela Comissão Nacional de Avaliação dos
Discentes
Arguição oral remota (somente para candidatos
inscritos nas instituições do Grupo 2.2 do Anexo 1)

Até o dia 01 de fevereiro de 2021
Entre 02 e 12 de fevereiro de 2021
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Disponibilização das notas individuais pelas
Instituições Associadas
Solicitação de revisão de nota em cada Instituição
Associada
Resultado da revisão de nota e o resultado final do
Exame em cada Instituição Associada

Até o dia 19 de fevereiro de 2021
22 e 23 de fevereiro de 2021
Até o dia 26 de fevereiro de 2021

RETIFICA-SE PARA:
CRONOGRAMA RESUMIDO
Etapa
Período de teste de conexão

Período
16 a 18 de fevereiro de 2021
20 de fevereiro de 2021, das 14h às 15h30min,
horário oficial de Brasília

Realização prova discursiva online
Publicação do gabarito da prova discursiva online
pela Comissão Nacional de Avaliação dos
Discentes
Arguição oral remota (somente para candidatos
inscritos nas instituições do Grupo 2.2 do Anexo 1)
Disponibilização das notas individuais pelas
Instituições Associadas
Solicitação de revisão de nota em cada Instituição
Associada
Resultado da revisão de nota e o resultado final do
Exame em cada Instituição Associada

Até o dia 22 de fevereiro de 2021
Entre 23 de fevereiro e 03 de março de 2021
Até o dia 05 de março de 2021
07 e 08 de março de 2021
Até o dia 12 de março de 2021

3. No item 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, REDAÇÃO ORIGINAL:
1.4 Compete à Comissão Nacional de Avaliação dos Discentes do Profmat, designada por portaria
publicada na página do Profmat, elaborar os cadernos de questões das provas do dia 09 e 30 de janeiro de
2021, conforme conteúdo programático explicitado no item 4.2, e o gabarito do Exame.
1.5 Caso as autoridades sanitárias ou órgãos superiores da Instituição Associada determinarem a
impossibilidade da realização da prova presencial do dia 30 de janeiro de 2021, serão adotadas as medidas
constantes no item 4.7.
RETIFICA-SE PARA:
1.4 Compete à Comissão Nacional de Avaliação dos Discentes do Profmat, designada por portaria
publicada na página do Profmat, elaborar os cadernos de questões das provas do dia 30 de janeiro e 20 de
fevereiro de 2021, conforme conteúdo programático explicitado no item 4.2, e o gabarito do Exame.
1.5 Caso as autoridades sanitárias ou órgãos superiores da Instituição Associada determinarem a
impossibilidade da realização da prova presencial do dia 20 de fevereiro de 2021, serão adotadas as medidas
constantes no item 4.7.
4. No item 4. DO EXAME, REDAÇÃO ORIGINAL:
4.4.1 Na impossibilidade da aplicação da prova presencial da Fase única / Segunda fase, as instituições que
compõe o Grupo 1 e o Grupo 2.1 do Anexo 1, a avaliação será substituída por uma prova discursiva online
3

descrita no item 4.7 no dia 30 de janeiro de 2021. As instituições que compõe o Grupo 2.2 do Anexo 1,
além da prova discursiva online farão uma arguição oral remota descrita no item 4.7 sobre questões desta
prova.
4.5.1 A prova online da primeira fase consistirá de uma única prova, realizada dia 09 de janeiro de 2021,
com duração máxima de 90 (noventa) minutos, iniciando-se às 14h e com término às 15h30min, horário
oficial de Brasília. O horário limite para acesso às salas virtuais de prova é 13h45min. A prova
consistirá em 30 (trinta) questões cronometradas de múltipla escolha e será eliminatória. Realizarão esta
fase os candidatos inscritos nas instituições relacionadas do Grupo 2 do Anexo 1.
4.5.12 O candidato deverá fazer o teste de conexão, que ficará disponível no período de 05 a 07 de janeiro
de 2021, para conhecer e verificar a compatibilidade do sistema e confirmar que possui as condições
técnicas necessárias para a realização da prova online do ENA. O Profmat utilizará o e-mail cadastrado
pelo candidato no ato da inscrição para divulgar as informações necessárias para realização da prova online.
4.6.1 A prova da fase única / segunda fase consistirá de uma única prova presencial, realizada no dia 30
de janeiro 2021, com duração máxima de 3 (três) horas, iniciando-se às 14h e com término às 17h. O
horário limite para acesso às salas de prova é 13h50min, considerando sempre o horário oficial de Brasília,
e consistirá em 30 (trinta) questões de múltipla escolha.
4.6.1.1 No dia 15 de janeiro 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 15 de janeiro 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 30 de janeiro 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 26 a 28 de janeiro 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 02 a 12 de fevereiro 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 15 de janeiro de 2021 e comunicará os candidatos através do e-mail
cadastrado no sistema de inscrições do ENA.
RETIFICA-SE PARA:
4.4.1 Na impossibilidade da aplicação da prova presencial da Fase única / Segunda fase, as instituições que
compõe o Grupo 1 e o Grupo 2.1 do Anexo 1, a avaliação será substituída por uma prova discursiva online
descrita no item 4.7 no dia 20 de fevereiro de 2021. As instituições que compõe o Grupo 2.2 do Anexo 1,
além da prova discursiva online farão uma arguição oral remota descrita no item 4.7 sobre questões desta
prova.
4.5.1 A prova online da primeira fase consistirá de uma única prova, realizada dia 30 de janeiro de 2021,
com duração máxima de 90 (noventa) minutos, iniciando-se às 14h e com término às 15h30min, horário
oficial de Brasília. O horário limite para acesso às salas virtuais de prova é 13h45min. A prova
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consistirá em 30 (trinta) questões cronometradas de múltipla escolha e será eliminatória. Realizarão esta
fase os candidatos inscritos nas instituições relacionadas do Grupo 2 do Anexo 1.
4.5.12 O candidato deverá fazer o teste de conexão, que ficará disponível no período de 26 a 28 de janeiro
de 2021, para conhecer e verificar a compatibilidade do sistema e confirmar que possui as condições
técnicas necessárias para a realização da prova online do ENA. O Profmat utilizará o e-mail cadastrado
pelo candidato no ato da inscrição para divulgar as informações necessárias para realização da prova online.
4.6.1 A prova da fase única / segunda fase consistirá de uma única prova presencial, realizada no dia 20
de fevereiro 2021, com duração máxima de 3 (três) horas, iniciando-se às 14h e com término às 17h. O
horário limite para acesso às salas de prova é 13h50min, considerando sempre o horário oficial de Brasília,
e consistirá em 30 (trinta) questões de múltipla escolha.
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
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.
5. No item 7. DOS RESULTADOS DO EXAME, REDAÇÃO ORIGINAL:
7.1.1 Até o dia 11 de janeiro 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
12 e 13 de janeiro 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 15 de janeiro
de 2021 no Sistema de Inscrições do ENA.
7.1.4 Até o dia 18 de janeiro 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.
7.2.1 Até o dia 12 de fevereiro de 2021, a nota da prova presencial de cada candidato será disponibilizada
individualmente pela Instituição Associada para a qual se inscreveu.
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7.2.2 Eventuais solicitações de revisão das notas da prova presencial poderão ser realizadas nos dias 22 e
23 de fevereiro de 2021 e deverão ser realizadas diretamente na Instituição onde o candidato realizou o
Exame.
7.2.5 Até o dia 26 de fevereiro de 2021, as Instituições Associadas deverão publicitar os resultados finais e
definitivos do Exame, garantindo que todos os candidatos tenham acesso à informação em data prevista
neste Edital.
7.3.2 Até o dia 19 de fevereiro de 2021, a nota de cada candidato será disponibilizada individualmente pela
Instituição Associada para a qual se inscreveu.
7.3.6 Até o dia 26 de fevereiro de 2021, as Instituições Associadas deverão publicitar os resultados finais e
definitivos do Exame, garantindo que todos os candidatos tenham acesso à informação em data prevista
neste Edital.
RETIFICA-SE PARA:
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.
7.2.1 Até o dia 05 de março de 2021, a nota da prova presencial de cada candidato será disponibilizada
individualmente pela Instituição Associada para a qual se inscreveu.
7.2.2 Eventuais solicitações de revisão das notas da prova presencial poderão ser realizadas nos dias 07 e
08 de março de 2021 e deverão ser realizadas diretamente na Instituição onde o candidato realizou o Exame.
7.2.5 Até o dia 12 de março de 2021, as Instituições Associadas deverão publicitar os resultados finais e
definitivos do Exame, garantindo que todos os candidatos tenham acesso à informação em data prevista
neste Edital.
7.3.2 Até o dia 05 de março de 2021, a nota de cada candidato será disponibilizada individualmente pela
Instituição Associada para a qual se inscreveu.
7.3.3 Eventuais solicitações de revisão das notas da prova discursiva online poderão ser realizadas nos dias
07 e 08 de março de 2021 e deverão ser realizadas diretamente na Instituição onde o candidato realizou o
Exame.
7.3.6 Até o dia 12 de março de 2021, as Instituições Associadas deverão publicitar os resultados finais e
definitivos do Exame, garantindo que todos os candidatos tenham acesso à informação em data prevista
neste Edital.
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Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados.
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2021
Vanderlei Horita
Coordenador Acadêmico Nacional do PROFMAT
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