
 

 
 

EXAMES NACIONAIS E PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À 
FREQUÊNCIA 2016 

 

PRAZOS DE INSCRIÇÃO 

 
1ª fase - 10 a 18 de Março 
2ª fase - 13 a 15 de Julho 

 
DOCUMENTOS A APRESENTAR 

 
a) Boletim de inscrição, modelo n.º 0133 (1ª fase) e modelo 
0134 (2ª fase) da Editorial do Ministério da Educação; 
 
b) Fotocópia do cartão de cidadão / bilhete de identidade, 
com a apresentação do original para verificação; 
 
c) Documento comprovativo do cumprimento das condições 
de admissão a exame, se o estudante não tiver processo 
constituído no estabelecimento de ensino em que se 
inscreve; 
 
d) Boletim individual de saúde, se o estudante não tiver 
processo constituído no estabelecimento de ensino em que 
se inscreve; 
 
e) Recibo do pedido de atribuição de senha para acesso ao 
sistema de candidatura on-line, disponível no sítio da 
Internet www.dges.mctes.pt caso pretenda concorrer ao 
ensino superior público. 
 

 
 

  



ENCARGOS NAS INSCRIÇÕES DE EXAME 
 
A inscrição no prazo normal a realizar na 1.ª fase pelos 
alunos internos está isenta do pagamento de qualquer 
propina. 
 
Os alunos internos que não tenham obtido aprovação nas 
disciplinas em que realizaram exame na 1.ª fase realizam 
inscrição obrigatória na 2.ª fase, isenta do pagamento 
de qualquer propina. 
 
Os alunos autopropostos estão sujeitos ao pagamento de  
€3 (três euros) por disciplina, em exames finais e exames 
de equivalência à frequência, em qualquer uma das fases. 
 
Os alunos internos e autopropostos que se inscrevam em 
exames finais nacionais ou provas de equivalência à 
frequência, para melhoria de classificação, estão sujeitos 
ao pagamento de €10 (dez euros) por disciplina, em cada 
uma das fases, não se aplicando, neste caso, o pagamento 
mencionado no ponto anterior. 
 
Os alunos que se inscrevam em exames finais nacionais ou 
provas de equivalência à frequência para aprovação ou 
melhoria de classificação, depois de expirado o prazo de 
inscrição estão sujeitos ao pagamento suplementar de €25 
(vinte e cinco euros), qualquer que seja o número de 
disciplinas, acrescido da propina de inscrição 
correspondente.  
 

 
 

ESAIC, 7 de março de 2016 
 

A vice presidente da CAP 


