Inscrições de Exames Nacionais
Exames de Equivalência à Frequência 2019

Período de Inscrição

Horário De atendimento dos

De 28 fevereiro a 18 de março 2019

Serviços Administrativos

9:00h às 17:00h

→ Documentos necessários:
1. Boletim de inscrição Mod.0133 – Ensino Secundário (1ª Fase)
(Adquirir na Loja do Aluno – 2.00€)

2. Bilhete de identidade/Cartão de cidadão.
3. Boletim Individual de Saúde atualizado *
4. Documento comprovativo das habilitações académicas *
5. Recibo do pedido de atribuição de senha para acesso ao sistema de candidatura
online.
(Disponível no portal da Direção-Geral do Ensino Superior-www.dges.gov.pt, caso pretenda
concorrer ao ensino superior público em 2019)

6. Propinas de Exame:
Alunos Internos
(p/exame)

Aprovação

Provas de Ingresso
Melhoria de Nota
Aprovação
Alunos Autopropostos
Provas de Ingresso
(p/exame)
Melhoria de Nota

1ª Fase _____ Isento
2ª Fase ________ 3€
1ª/2ª Fase
3€
2ª Fase
10€

* alunos sem processo individual na escola de inscrição

Todas as informações em www.esfelgueiras.org

3€
10€

→ Cuidados a ter no respetivo preenchimento:



O boletim de inscrição deve ser preenchida com esferográfica azul ou preta, letra maiúscula

e não deve conter quaisquer rasuras.



Os erros na identificação dos códigos dos exames podem comprometer a validade dos
mesmos. Em caso de dúvida, não preencha sem solicitar apoio junto dos serviços
administrativos.



Não é permitido realizar provas e exames em mais de um estabelecimento de ensino, no

mesmo ano letivo, salvo autorização expressa do Presidente do Júri Nacional de Exames, sob
pena de anulação das provas e exames realizados na segunda escola, considerando a declaração
prestada sob compromisso de honra pelo candidato no ato da inscrição.

 Todos os alunos têm obrigatoriamente que se inscrever na 1ª fase de exames.
 O boletim de Inscrição só deve ser assinado pelo aluno quando maior de 18 anos.

Felgueiras, 27 de fevereiro de 2019
A Diretora da Escola

________________________________

Todas as informações em www.esfelgueiras.org

