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Informação 
Exames dos Cursos Profissionais e Vocacional Dual 

– Época de julho - 2017 
 

- A época de julho dos exames dos cursos profissionais e vocacional básico, terá 

início no dia 10 de julho. 
 

- As inscrições dos alunos decorrem entre 31 de maio e 7 de junho.  

 A inscrição nos exames: 

           - Poderá ser feita na secretaria ou através do e-mail: susana.sa@aevagos.edu.pt 
 

- Implica o pagamento de uma taxa: 5 € por módulo 
 
- Os alunos que se inscreverem através do email, deverão proceder ao pagamento 

antes da data do exame, caso contrário a pré-inscrição não será validada. 
 

 Nesta fase: 
Há limite de inscrição de 10 módulos para os alunos que pretendam concluir  cursos – 

cursos já concluídos (ex. Técnico de Desenho Digital 3D, Técnico de Auxiliar de Saúde, 

Técnico de Eletrónica Automação e Comando, Técnico de Restauração - Serviço de 

cozinha/ pastelaria e Serviço de Mesa e Bar, Técnico de Turismo, Técnico de Receção  e 

Vocacional Dual). 

- Existe limite de 5 módulos para os alunos dos restantes cursos (cursos em 

funcionamento). 

Nota: Os alunos que se inscreverem a mais de 5 módulos poderão ter que realizar 2 

exames por dia. 
 

Data Actividades 

31 de maio a 7 junho Inscrição de exames 

9 de junho Levantamento das inscrições  

11 de junho Afixação das matrizes 

Até 30 de junho Afixação do Calendário de Exames 

10 a 19 de julho* Realização dos exames pelos alunos 

26 de julho Afixação dos resultados/ Pautas – final do dia 

 * O n.º de dias está dependente do n.º de inscrições. 

 

Taxa  

5 € Por cada módulo em que se inscreve 
 

 
Vagos, 26 de maio de 2017 

 

 

 
O Diretor do Agrupamento 

_____________________________ 
(Hugo Pedro da Silva Martinho) 
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