
 

 

 

 

 

 

CURSOS PROFISSIONAIS 

 

Legislação  

 Despacho n.º 8651/2014, 3 de julho 

 Despacho n.º 12236/2014, 3 de outubro 

 Despacho n.º 6-A/2015, 5 de março 

 Ofício-circular/S-DGE/2014/4768 

 Deliberação n.º 223/2015, 25 de fevereiro 

 Norma JNE /01/2015  

 Guia geral de exames  

 Regulamento de exames  

INFORMAÇÕES 

 Quem deve inscrever-se para os exames nacionais? 

Os alunos dos cursos profissionais QUE PRETENDAM PROSSEGUIR ESTUDOS NO ENSINO SUPERIOR devem inscrever-se 

nos exames nacionais 

 Que exames deve realizar um aluno de um curso profissional que pretenda candidatar-se ao ensino superior? 

O número de exames a realizar do curso do ensino profissional, assim: 
 

1. Os alunos do ensino profissional, que concluíram o curso nos anos letivos 2012/2013, 2013/2014 ou que 
(2014/2015) realizam, na qualidade de autopropostos: 

 
o exame final nacional de (639), da componente de formação geral dos cursos científico-
humanísticos, exame final nacional, escolhido de entre os que são oferecidos para os vários 
cursos científico-humanísticos. 
 

2. Os alunos titulares de  (concluíram até 
2011/12) que pretendam prosseguir estudos no ensino superior apenas necessitam de realizar os exames 
finais nacionais nas disciplinas que elegerem como provas de ingresso. 

 
 



Os alunos dos cursos profissionais podem realizar os exames finais nacionais para efeito de prosseguimento de estudos, 

independentemente do número de módulos concluídos do curso que se encontrem a frequentar, devendo contudo 

acautelar a validade das provas de ingresso. 

 

Para o cálculo da CFCEPE dos cursos profissionais, mantêm-se válidos os exames finais nacionais correspondentes aos 

programas curriculares homologados no âmbito do Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março, e realizados desde o ano 

letivo de 2005/2006, desde que relativos a disciplinas de planos de estudos abrangidos por este normativo. 

Para além dos exames finais nacionais exigidos para efeito de prosseguimento de estudos, os alunos têm de realizar os 

exames que satisfaçam as provas de ingresso requeridas pelos estabelecimentos do ensino superior, para candidatura 

ao concurso nacional de acesso ao ensino superior. 

 

 Em que prazos decorre a inscrição para os exames? 

As inscrições realizam-se nos seguintes prazos: 

Prazo normal de inscrição para a 1.ª fase 
9 de março a 20 de março de 2015 

 

Prazo normal de inscrição para a 2.ª fase 
13 a 15 de julho de 2015 

A inscrição na 1.ª fase é de caráter obrigatório 

As inscrições na 2.ª fase destinam-se: 

a) aos alunos que pretendam repetir exames finais nacionais que se constituam exclusivamente como provas de 

ingresso e que tenham já sido realizados na 1ªfase,independentemente da classificação obtida; 

b) aos alunos com sobreposição de exames. 

O elenco dos exames finais nacionais do ensino secundário consta da Tabela A (Anexo IV-ES) da Norma 1/JNE/2015.  

 Em que fase da candidatura de acesso ao ensino superior pode o aluno utilizar os exames realizados em cada 

uma das fases? 

As provas de exame realizadas na 1.ª fase do calendário dos exames finais nacionais são elegíveis para a candidatura à 

1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior. As provas de exame realizadas na 2.ª fase do calendário 

dos exames finais nacionais são elegíveis apenas para a candidatura à 2.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao 

Ensino Superior.  

 As provas de exame realizadas em anos anteriores e que se consideravam elegíveis para a 1.ª fase do concurso de 

acesso ao ensino superior mantêm essa condição para o presente ano letivo e seguintes, enquanto forem válidas para 

esse fim. As provas realizadas em anos anteriores, apenas elegíveis para a 2.ª fase do concurso de acesso ao ensino 

superior mantêm também essa condição para o presente ano letivo e seguintes, enquanto forem válidas para esse fim. 

 Acesso ao ensino Superior – DGES 

 Candidatura ONLINE ( obrigatória) 

 


