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Para se candidatarem ao Ensino Superior em 2022 através do Concurso Nacional de 

Acesso ao Ensino superior os alunos só precisam de realizar o(s) Exame(s) requeridos pelo 

Curso/Instituição a que se vão candidatar.  

Alunos de 2º ano podem realizar exames em disciplinas terminais nesse ano letivo. 

 

 

Inscrições:   1º  Fase – 25/03 a 04/04  

2º  Fase – 19/07 a 20/07   

(Nota: Só se podem inscrever na Segunda fase se antes se tiverem inscrito na Primeira - As classificações obtidas na 

Segunda fase só são válidas para concorrer às vagas da Segunda fase de acesso ao ensino superior) 

 

 

Épocas de Exame: 17/06 a 06/07 (1ª Fase)     /    21/07 a 27/07 (2ª Fase) 

 

 

 

As inscrições são realizadas online em: https://jnepiepe.dge.mec.pt/site/login 

Quem se deve registar para realizar a inscrição:  

- ALUNO maior de idade  

 

OU 
 

- ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO de Aluno menor de idade 

 

https://jnepiepe.dge.mec.pt/site/login
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Documentos necessários para submissão (em PDF) no momento da inscrição:  

 

 

- Cartão do cidadão  

 

 

 

- Documento comprovativo de Habilitações Académicas / Declaração de Frequência / 

Equivalência  

- Emitido pela EPTomar para os alunos que o solicitarem. Deve ser pedido, via 

email, para mimi@escolaprofissionaltomar.com. O documento será enviado para o 

email através do qual foi solicitado. 

 

 

- Senha de acesso ao concurso de candidatura ao ensino superior  

 

- Esta senha é só para os alunos dos 3º ano. Pode ser entregue posteriormente, 

mas com entrega em papel na escola onde vão realizar o exame. Se pedirem já 

anexam na candidatura online o pdf que irão receber. 

 

É requerida em:  HTTPS://WWW.DGES.GOV.PT/ONLINE/SENHAACESSO/PEDIR.ASPX 

 

a) Preencher o formulário. Selecionar escola onde irá realizar a inscrição no 

exame. 

b) Confirmação e Certificação do pedido: é recebido no mail colocado um 

documento para guardar e anexar à candidatura ou imprimir e entregar 

presencialmente na escola anteriormente indicada. 

c) Senha: Futuramente receberá outro e-mail contendo a senha para acesso à 

plataforma online de candidatura ao Concurso Nacional de Acesso.  

 

 

 

mailto:mimi@escolaprofissionaltomar.com
https://www.dges.gov.pt/online/SenhaAcesso/Pedir.aspx
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Campos a preencher no decurso da Inscrição:    https://jnepiepe.dge.mec.pt/site/login 

Preenchido por: 

- aluno(a) quando maior de idade          

- encarregado(a) de educação quando aluno(a) menor de idade 

1 e 2 – Preencher a Identificação do aluno / encarregado de educação 

3.1 – Escola em que se vão inscrever para realizar o Exame: 

Pode ser: 

- Escolas da zona da EPTomar – (Santa Maria do Olival / Jacomé Ratton): 

- Última escola pública / Agrupamento que frequentaram;  

- Escolas da Zona de residência (Se pretender fazer na zona de residência 

fora de Tomar é obrigatório apresentação de comprovativo de residência) 

3.2 – Curso que frequentam na EPTomar: 

- Curso Técnico de Artes Gráficas - P 2 0 

- Curso Técnico de Cozinha / Pastelaria - R 20 

- Curso Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos - P 53 

- Curso Técnico de Restaurante / Bar - U 16 

3.3 – Candidatura ao Ensino Superior neste ano letivo: 

- Alunos de 2º Ano - NÃO 

- Alunos de 3º Ano - SIM 

4.1 – Automático 

4.2 – Exame(s) a realizar 

4.3 – Ano escolar em que acaba a disciplina 

4.4 – NÃO – Automático 

 

https://jnepiepe.dge.mec.pt/site/login
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4.5 – NÃO 

4.6 - Para melhoria de Prova de Ingresso – NÃO – Automático 

EXCETO: Alunos do 3º Ano que vão repetir prova realizada no ano anterior já 

com nota positiva para tentar melhoria de nota (Caso tenham obtido positiva o 

ano passado mas queiram tentar melhorar) colocar  - SIM (Campo abre após 

preencher o 4.8) 

4.7 – Prova de Ingresso – NÃO – Automático 

4.8 – Prova de Ingresso – SIM 

5 – Ficha ENES – NÃO 

6 – Abono de Família / Escalões – Conforme situação pessoal 

7 – Escola em que se encontra –      No presente ano letivo está matriculado(a) numa  

escola diferente da escola em que se inscreve para os 

exames nacionais 

8.1 – Adaptações ao processo de avaliação: NÃO 

8.2 – Vacinas em dia:            SIM  (Se não tiverem devem dirigir-se ao vosso Centro de  

Saúde para regularizar as mesmas. A vacina do Covid não faz 

parte das vacinas consideradas nesta questão) 

ENTREGA DE DOCUMENTOS COMPROVATIVOS OCORRERÁ NESTA FASE  

9. Declarações: Necessário assinalar tudo. 

GUARDAR OU AVANÇAR PARA CONCLUIR A INSCRIÇÃO  

 

ACONSELHAVEL:  

- CONFIRMAR TUDO 

- GUARDAR PDF COMPROVATIVO DA INSCRIÇÃO 
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MAIS INFORMAÇÕES  / APOIO AO PROCESSO DE INSCRIÇÃO NOS EXAMES E CANDIDATURA AO 

ENSINO SUPERIOR PODEM SER SOLICITADAS, VIA EMAIL,  JUNTO DO RESPONSÁVEL PELO SPO DA EPTOMAR. 

almeida@escolaprofissionaltomar.com 

 

 

 

INFORMAÇÕES TAMBÉM DISPONÍVEIS EM:  

 

https://www.dges.gov.pt/guias/pdfs/GuiaGeralExames2022.pdf 

mailto:almeida@escolaprofissionaltomar.com
https://www.dges.gov.pt/guias/pdfs/GuiaGeralExames2022.pdf

