Agrupamento de Escolas de Constância
Escola Básica e Secundária Luís de Camões

EXAMES 2022
RESULTADOS 1ª e 2º FASE / REAPRECIAÇÕES / INSCRIÇÕES 2ª FASE
I.
II.

Afixação das pautas da 1ª fase: 19 de julho
Pedidos de reapreciação:

1. Fazer o requerimento para consulta de prova preenchendo o Modelo 9/JNE,
https://www.dge.mec.pt/modelos em formato PDF editável, e enviar para o
correio eletrónico, no próprio dia (19 de julho) ou no dia útil seguinte (20 de
julho) ao da própria publicação das classificações.
2. Realizar a consulta de prova, no prazo máximo de um dia útil, após o requerimento
(20 ou 21 de julho), sendo que pode ser facultada a prova, incluindo o documento
de classificação itens de prova, em suporte digital (formato PDF) ou em fotocópias.
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3. Formalizar

o

requerimento

através

do

preenchendo

do

Modelo

11/JNE,

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/JNE/modelo_11_2022_editavel.pdf
nos dois dias seguintes ao prazo indicado no ponto 2., ou seja, até 22 ou 23 de
julho, e entregar na secretaria da escola mediante o depósito de 25 €. O
requerimento deve ser acompanhado, obrigatoriamente, da alegação justificativa
Modelo

11-A/JNE,

disponível

em

R. Moinho de Vento, nº 1, Apartado 14, 2254-909 Constância
Telefone 249730290; E-mail: direcao@aeconstancia.edu.pt

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/JNE/modelo_11-a_2022_editavel.pdf
4. Se a reapreciação incidir exclusivamente sobre erro na soma das cotações e ou
erro na atribuição da classificação aos itens de seleção não há lugar à
apresentação da alegação nem é devido o depósito de qualquer quantia, devendo o
requerente

preencher

o

Modelo

10/JNE

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/JNE/modelo_10_2022_editavel.pdf
5. Afixação dos resultados dos processos de reapreciação: 12 de agosto.

III.

2ª FASE DE EXAMES: DE 21 A 27 DE JULHO

Inscrições através da Plataforma de Inscrição Eletrónica em Provas e Exames (PIEPE), no
link: https://jnepiepe.dge.mec.pt


Afixação das pautas da 2ª fase: 5 de agosto



Afixação dos resultados dos processos de reapreciação: 29 de agosto

ATENÇÃO: Os alunos que se inscrevem na 2ª fase devem confirmar a validação dos dados.

