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ALGUMAS INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO NOVO  

BOLETIM DE INSCRIÇÃO 

12º ANO  Cursos Científico-Humanísticos 

Ponto 3.2 (completar consoante o curso que frequentam) 

 

Ponto 3.3  

Pretendem candidatar-se ao ingresso no ensino superior  Sim 

Não pretendem candidatar-se ao ingresso no ensino superior - Não 
 

Ponto 4 

4.1 e 4.2 Só colocam o código e a disciplina dos exames que vão realizar 

Exames a realizar como Provas de Ingresso (alunos que pretendem candidatar-se ao ensino 

superior): 

4.4 Não 

4.5 Não 

4.6 Não 

4.7 Não Preencher 

4.8 Sim 

Exemplo: 
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Inscrição 12.º ano 
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Exames Nacionais ou Provas de Equivalência à Frequência para conclusão de disciplinas nas 

quais não obtiveram aprovação: 

4.4 Não 

4.5 Sim 

4.6 Não 

4.7 Não Preencher 

4.8 Sim/Não consoante eleja ou não como prova de ingresso (Exames Nacionais) Não (Provas de Eq. 

Freq.) 

Exemplo: 

 

Exames Nacionais para Melhoria de Nota (releva apenas para a prova de ingresso   ponto 3 do 

art.º 8.º do Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril). Pede-se aos alunos, apenas para efeitos de 

inscrição, que assinalem SIM no ponto 4.6: 

4.4 Não 

4.5 Não 

4.6 Sim 

4.7 Não Preencher 

4.8 Sim 

Exemplo: 

 

 

Os encarregados de educação dos alunos ou os alunos quando maiores de idade, que não pretendam realizar 

nenhum exame, devem enviar de forma bem clara, pelo email institucional, essa informação para o endereço 

examesjr@set.esc-joseregio.pt, referindo também o nome completo, ano, turma e n.º do cartão de 

estudante. 

Os alunos, que já solicitaram a senha para candidatura ao ensino superior 2020, não precisam de pedir nova 

senha. 
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