
     

 

                        I NFORMAÇÃO 
CONS ULTA/REAPRECI AÇÃO/ RECL AMAÇÃO 

EXA MES NACI ONAI S e Provas de Equi val ênci a à Frequênci a 2021 
 

I nf or ma m- se os al unos que,  de acor do co m o Capí tul o III  da Nor ma 2,  e 

respei tando a numeração da mes ma:  

 

49. PEDI DO DE CONSULTA DE PROVA 

49. 1.  O r equeri ment o para consul ta da pr ova ( Model o 09/J NE)  e m 

for mat o pdf  edi tável,  di sponi bilizado nas pági nas el etrónicas das escol as, 

deve ser  descarregado,  preenchi do e envi ado para o correi o el etróni co 

di sponi bilizado pel a escol a*,  pel o encarregado de educação ou pel o 

pr ópri o al uno, quando mai or, e deve ser di ri gi do ao di ret or da escol a.  

49. 2.  O requeri mento é envi ado/apr esent ado,  no pr ópri o di a e no di a útil 

segui nte ao da publi cação da r espetiva cl assifi cação,  servi ndo est e de 

reci bo a devol ver ao requer ent e.  

 

50. REALI ZAÇÃO DA CONS ULTA 

50. 1.  No prazo máxi mo de u m di a útil, após o prazo ref eri do no nú mer o 

ant eri or,  deve m ser f acul tados aos alunos as cópi as da pr ova reali zada, 

i ncl ui ndo o docu ment o cl assifi cação de i tens de pr ova,  se apli cável,  e m 

suporte di gital  (for mat o pdf)  ou e m suporte papel,  medi ant e o 

paga ment o de encargos que deverão estar e m li nha co m outr os 

habi tual ment e praticados.  

50. 2.  A consul ta do ori gi nal  da pr ova só pode ser  ef et uada na pr esença do 

di ret or,  subdi ret or,  adj unt o do di ret or ou do coor denador  do secretari ado 

de exa mes.  



 

51. FOR MALI ZAÇÃO DO PEDI DO 

51. 1.  Os model os ref erent es ao processo de r eapr eci ação deve m,  

pr ef erenci al ment e,  ser  preenchi dos em f or mat o di gi tal,  di sponí vei s e m 

htt ps:// www. dge. mec. pt/ model os,  a di sponi bilizar pel as escol as nas suas 

pági nas el etróni cas, sendo descarregados,  preenchi dos e envi ados para o 

correi o el etróni co di sponi bilizado pel as escol as*,  para post eri or ment e 

sere m i mpr essos e assi nados para apresentação na escol a.  

51. 2.  O r equeri mento deve ser f or malizado,  nos doi s di as út ei s segui ntes 

ao prazo menci onado no n. º 50. 1.,  através do Model o 11/J NE,  di ri gi do ao 

Pr esi dent e do J NE.  

51. 3.  A vali dação do model o 11/JNE é f or mali zada pr esenci al ment e 

medi ant e assi nat ura do model o e respeti vo paga ment o.  

51. 4.  O pedi do de reapr eci ação é acompanhado de al egação j ustifi cati va, 

a apresentar no Model o 11- A/J NE.  

51. 5.  Quando a al egação não f or  redi gi da no Model o 11-A/J NE,  deve ser 

anexada ao ref eri do model o, o qual serve de f ol ha de rosto. 

51. 6.  Se a reapr eciação i nci di r excl usiva ment e sobr e erro na so ma das 

cotações e ou erro na atri bui ção da classifi cação aos i tens de sel eção,  o 

requer ent e deve apr esentar o Model o 10/J NE devi da ment e pr eenchi do, 

não havendo neste caso l ugar a al egação ne m sendo devi do o depósi to de 

qual quer quanti a.  

 

56. RECLAMAÇÃO 

56. 1.  O r equeri ment o da recl a mação deve ser f or mul ado no Model o 

14/J NE e a f undament ação deve ser exarada nos Model os 14- A/J NE, 

sendo apr esentado na escol a onde f oi  reali zada a pr ova,  nos doi s di as 

út ei s segui ntes ao da afi xação dos resul tados da reapreci ação.  

56. 2.  Para ef ei tos de recl a mação,  deve m ser  f acul tadas ao i nt eressado 

( medi ante o paga ment o do val or das fot ocópi as habi tualment e cobr ado) 

fot ocópi as das di fer ent es peças do pr ocesso – no meada ment e,  dos 



par eceres dos pr ofessores rel atores e das grel has de classifi cação,  e m 

suporte papel ou em suporte di gital (pdf). 

56. 3.  Os model os ref eri dos deve m,  pref erenci al ment e,  ser  pr eenchi dos 

e m f or mat o di gital,  di sponí vei s e m htt ps:// www. dge. mec. pt/ model os, 

sendo depoi s i mpr essos e assi nados para apresentação na escol a.  

 

* E MAI L PARA O QUAL DEVE M SER ENVI ADOS OS PEDI DOS:  

exa mes. esa @aeal cochete. edu. pt  

 

  AFI XAÇÃO DAS PAUTAS DA 1. ª FASE   2 de agost o 

  I NSCRI ÇÕES PARA A 2. ª FASE   2 a 6 de agost o 

PEDI DOS DE CÓPI AS DE EXA MES DA 

1. ª FASE 

  2 e 3 de agost o 

 

  ENTREGA DAS CÓPI AS AOS AL UNOS 

  3 de agost o ( para que m soli citou 

cópi as no di a 2)  

  4 de agost o ( para que m soli citou 

cópi as no di a 3) 

 

   

PEDI DOS DE REAPRECI AÇÕES DA  

1. ª FASE 

  Até às 16h do di a 5 de agost o ( para 

que m recebeu as cópi as no di a 3 de 

agost o)  

  Até às 16h do di a 6 de agost o ( para 

que m recebeu as cópi as no di a 4 de 

agost o) 

AFI XAÇÃO DOS RESULTADOS DAS 

REAPRECI AÇÕES DA 1ª FASE 

  31 de agost o 

RECLAMAÇÃO DAS REAPRECI AÇÕES 

DA 1. ª FASE 

  1 e 2 de sete mbr o 

 

 



                               

  AFI XAÇÃO DAS PAUTAS DA 2. ª FASE   16 de sete mbr o 

PEDI DOS DE CÓPI AS DE EXA MES DA 

2. ª FASE 

  16 e 17 de sete mbro 

 

  ENTREGA DAS CÓPI AS AOS AL UNOS 

  17 de sete mbr o ( para que m soli citou 

cópi as no di a 16)  

  20 de sete mbr o ( para que m soli citou 

cópi as no di a 17) 

 

 

PEDI DOS DE REAPRECI AÇÕES DA  

2. ª FASE 

  Até às 16h do di a 21 de sete mbr o 

( para que m recebeu as cópi as no di a 17 

de sete mbr o)  

  Até às 16h do di a 22 de sete mbr o 

( para que m recebeu as cópi as no di a 20 

de sete mbr o)  

AFI XAÇÃO DOS RESULTADOS DAS 

REAPRECI AÇÕES DA 2. ª FASE 

  8 de out ubr o 

RECLAMAÇÃO DAS REAPRECI AÇÕES 

DA 2. ª FASE 

  9 e 10 de out ubr o 

 

 

 

 Al cochet e, 15 de set e mbr o de 2021 

                                                                     O Di ret or 

Rodolfo Viegas 


