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EXAMES NACIONAIS – 2020/2021
A realização de exames nacionais ocorre apenas nas disciplinas que sejam eleitas como provas
de ingresso para efeitos de acesso ao Ensino Superior.
As inscrições para a realização dos exames finais nacionais são efetuadas através da plataforma
de inscrição eletrónica disponível em https://jnepiepe.dge.mec.pt, pelo Encarregado de
Educação, ou pelo aluno quando maior de idade.

Prazos de inscrição
•

1.ª Fase: 24 de março a 15 de abril

•

2.ª Fase: 2 a 6 de agosto

Documentação a apresentar no ato da inscrição:

a) Cópia do cartão de cidadão;
b) Cópia da declaração comprovativa de frequência do curso (declaração que a Ensiguarda
enviará para cada aluno por e-mail);
c) Recibo do pedido de atribuição de senha para acesso ao sistema de candidatura online,
disponível no sítio de Internet da Direção-Geral do Ensino Superior https://www.dges.gov.pt/Online/SenhaAcesso/Pedir.aspx, caso pretenda concorrer ao
ensino superior público em 2021.

Ato de Inscrição na Plataforma Eletrónica em Provas e Exames (PIEPE)

Manual de Instruções de Preenchimento da plataforma PIEPE:

https://area.dge.mec.pt/jnedoc/doc/418.PDF
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•

A inscrição nos exames é feita na Plataforma de Inscrição Eletrónica em Provas e Exames
(PIEPE), disponível em https://jnepiepe.dge.mec.pt;

•

Antes da inscrição, o aluno deverá

efetuar o registo na plataforma (PIEPE) –
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(posteriormente, deverá aceder ao endereço de correio eletrónico indicado no registo e
ativar o link que lhe foi enviado para validar a conta e ter acesso à PIEPE);
•

Concluído o registo, deverá fazer a inscrição preenchendo todos os dados solicitados.
Os códigos dos cursos são os seguintes:
1. Técnico de Informática - Instalação e Gestão de Redes: P79
2. Técnico de Multimédia: P14
3. Técnico de Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade: P28
4. Técnico de Manutenção Industrial/Eletromecânica: P63
5. Técnico Auxiliar de Saúde: P11
Os códigos das disciplinas encontram-se no Anexo I da presente informação.

•

No decorrer da inscrição deverá atestar se o boletim individual de saúde se encontra
atualizado (vacinas);

•

Concluída a inscrição, caso o aluno tenha algum campo inválido, a escola de inscrição
envia essa informação para o e-mail, para que o encarregado de educação ou aluno, quando
maior de idade, possa, dentro do prazo de 2 dias, proceder à respetiva retificação.

Encargos com a inscrição

1. Os alunos abrangidos pela escolaridade obrigatória estão isentos do pagamento de qualquer
despesa, em ambas as fases dos exames nacionais.
2. Os alunos fora da escolaridade obrigatória estão sujeitos ao pagamento de 3 euros por
disciplina, em ambas as fases dos exames nacionais.
2.1. A inscrição só se tornará definitiva depois do pagamento do valor acima referido.
2.2. A escola onde decidirem realizar exames nacionais, afixará no respetivo site o prazo
e o método do pagamento referido anteriormente.
Nota: Entende-se por “alunos abrangido pela escolaridade obrigatória”, os alunos que iniciaram
o ano letivo 2020/2021 a 14/9/2020, sem terem completado 18 anos de idade.
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ANEXO I
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