PROVAS E EXAMES 2022
Inscrição para a realização de Provas e Exames
Legislação
Despacho Normativo nº7-A/2022, de 24 de março
Norma 01/JNE/2022
Guia para Aplicação de Adaptações na Realização de Provas e Exames JNE/2022
Informa-se de que esta legislação está disponível em https://www.aegv.site/ e recomenda-se a sua leitura atenta e
integral.

Prazos
Os prazos de inscrição para a realização de provas e exames estão definidos nos Quadros I e II do Despacho Normativo nº7A/2022, de 24 de março.

Procedimentos
Os procedimentos a adoptar na inscrição para a realização de Provas e Exames são os descritos no do Despacho Normativo
nº 7-A/2022, de 24 de março, em particular nos artigos de 1º a 19º.

Operacionalização da Inscrição
A inscrição para a realização de Provas e Exames é efetuada através da plataforma de inscrição eletrónica em provas e
exames, em https://jnepiepe.dge.mec.pt.
Os procedimentos para o registo na plataforma e posterior inscrição para a realização de Provas e Exames, são os
descritos capítulo V da Norma 01/JNE/2022, páginas de 16 a 18.

Os/as alunos/as referidos no ponto 2 do capítulo V Norma 01/JNE/2022, devem solicitar o respetivo número interno através
do email exames@aegv.pt.
Os/as alunos/as que têm de pagar propina de inscrição, nos termos previstos nos artigo 8º e 9º, do Despacho Normativo nº7A/2022, de 24 de março, devem efetuar o respectivo pagamento obrigatoriamente até ao dia 04 de abril.
Antes de aceder à plataforma recomenda-se a leitura atenta do manual PIEPE-Instruções referido no ponto 20 do capítulo
V Norma 01/JNE/2022 e das respectivas FAQs, disponíveis na plataforma e em https://www.aegv.site/ .

Códigos das Disciplinas e dos Cursos
Os códigos das disciplinas estão definidos nos Quadros de IV a VII do Despacho Normativo nº 7-A/2022, de 24 de março.
Os códigos dos cursos estão definidos na Tabela C das páginas 33 a 52 da Norma 01/JNE/2022.

Provas de Ingresso
As provas de ingresso estão definidas na Tabela B das páginas 31 e 32 da Norma 01/JNE/2022.

Esclarecimento de Dúvidas
Os/as alunos/as que frequentam o nosso agrupamento devem enviar um email a/ao respectiva/o Diretor/a de Turma.
Os/as alunos/as que não frequentam o nosso agrupamento devem enviar um email para exames@aegv.pt .
A Diretora
_____________________
25 de março de 2022

