
EXAMES 
PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

ENSINO SECUNDÁRIO 
1.ª FASE 

 AFIXAÇÃO DE RESULTADOS A 19 DE JULHO 
 

 
PROCEDIMENTOS A EFETUAR PELOS ALUNOS QUE PRETENDAM CONSULTAR E/OU PEDIR REAPRECIAÇÃO DE PROVAS 

 
 

• PREENCHIMENTO DO REQUERIMENTO DE CONSULTA DA PROVA: 

 

Nos dias 19 e 20 de julho (via on-line) 
 
➢ Preencher (em formato PDF editável), o Modelo 09/JNE disponível em: https://www.dge.mec.pt/modelos 

 

➢ Enviar o Modelo 09/JNE preenchido, um por cada prova, para o e-mail: secretariadodeexames@aegileanes.pt 

 

Requerimentos de Consulta da Prova enviados a 19 de julho    → 

(até às 15h) 

As digitalizações das Provas serão enviadas, para o e-mail 

disponibilizado pelo aluno, até às 18h do dia 19 de julho. 

Requerimentos de Consulta da Prova enviados a 20 de julho     → 

(até às 15h) 

As digitalizações das Provas serão enviadas, para o e-mail 

disponibilizado pelo aluno, até às 18h do dia 20 de julho. 
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• ENTREGA DO REQUERIMENTO PARA REAPRECIAÇÃO DA PROVA: 

 

Até ao dia 22 de julho inclusive (presencialmente) 

 
➢ Preencher (em formato PDF editável), o Modelo 11/JNE disponível em: https://www.dge.mec.pt/modelos 

 

➢ Preencher (em formato PDF editável), a fundamentação do pedido de reapreciação utilizando o Modelo 11-A/JNE disponível 

em: https://www.dge.mec.pt/modelos 

 

➢ Imprimir e assinar o Modelo 11/JNE, imprimir o Modelo 11-A/JNE. 

 

➢ Entregar presencialmente na Secretaria da Escola Secundária Gil Eanes toda a documentação e proceder ao pagamento de 

uma caução de 25 euros por cada prova. 

 

➢ Se a reapreciação incidir exclusivamente sobre erro na soma das cotações e ou erro na atribuição da classificação aos itens de 

seleção, o requerente deve apresentar o Modelo 10/JNE disponível em: https://www.dge.mec.pt/modelos devidamente 

preenchido, não havendo neste caso lugar a alegação, nem sendo devido o depósito de qualquer quantia. 

 

• AFIXAÇÃO DOS RESULTADOS DAS REAPRECIAÇÕES DAS PROVAS DA 1.ª FASE:  

 

No dia 29 de agosto (vitrinas da Escola) 
O Secretariado de Exames 
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