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INFORMAÇÃO SOBRE PROCEDIMENTOS EM AGOSTO 

Exames Finais Nacionais e Provas de Equivalência à Frequência – Ano Letivo 2019/2020 
 

 

No âmbito das medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença COVID-19, prestam-se informações com-

plementares às Normas 1 e 2 JNE/2020. 

Publicação das classificações da 1ª fase 

As classificações da 1ª fase são publicadas por  afixação na escola sede de agrupamento. 

Pedido de consulta de prova 

O pedido de consulta de prova é realizado através do modelo 09/JNE, que deverá ser descarregado (disponível na página de 

Internet do AEJO ou em https://www.dge.mec.pt/modelos), preenchido e enviado impreterivelmente até às 16h00 do dia 04 

de agosto para o email exames2020@escolasobidos.net. 

As cópias solicitadas serão entregues ao requerente em suporte PDF, por resposta ao email de apresentação do requerimento, 

até ao dia 05. 

Pedido de reapreciação 

O pedido de reapreciação, sujeito a uma caução de 25€, faz-se com a apresentação dos modelos 11 e 11-A/JNE (disponível nos 

locais indicados no ponto anterior), que deverá ser, preferencialmente, enviado para o email exames2020@escolasobidos.net, 

ou, em alternativa, na secretaria do Agrupamento (sujeito a agendamento). Este envio deverá acontecer, sempre que possível, 

nos dois dias seguintes à receção da cópia da prova, e impreterivelmente até às 16h00 do dia 07 de agosto. 

No caso de apresentação do pedido por email, a entrega do requerimento em papel e assinado deve acontecer logo que possível 

na secretaria do Agrupamento, com o pagamento dos 25€ da caução; este procedimento formaliza o pedido de reapreciação. 

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

seleção, deve ser apresentado apenas o modelo 10/JNE. Neste caso não há pagamento de caução. 

Publicação do resultado das reapreciações e reclamação 

Os resultados das reapreciações são afixados no dia 01 de setembro. Destes resultados pode ainda ter lugar a reclamação, a 

realizar de acordo com o ponto 56 da Norma 2/JNE 2020. 

Inscrição nos exames ou provas da 2ª fase 

As inscrições para a 2ª fase decorrem entre os dias 04 e 11 de agosto, presencialmente e sujeitas a agendamento. Para o efeito é 

usado o boletim em papel, adquirido na escola sede do Agrupamento, impreterivelmente até às 16h00 do dia 11. A  

A realização de exames na 2ª fase não é permitida a alunos que não tenham realizado a/s mesma/s prova/s na 1ª fase. Excetu-

am-se alunos excluídos por faltas ou com justificações de faltas a exame autorizadas pelo JNE. 

Publicação das pautas de chamada para os exames ou provas 

As pautas de chamada são publicadas com 48 horas de antecedência em relação à data e hora da prova, por afixação na Escola 

Básica e Secundária Josefa de Óbidos, local de realização das provas, e na página de Internet do AEJO. As primeiras pautas serão 

publicadas no dia 28 de agosto. 

Levantamento da Ficha ENES 

A ficha ENES, pedida através do boletim de inscrição nos exames da 1ª fase, é levantada presencialmente na secretaria do Agru-

pamento; sujeito a agendamento. 
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