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INSCRIÇÃO PARA AVALIAÇÃO EXTRAORDINÁRIA  

JULHO DE 2022 

1. PRAZO DE INSCRIÇÃO 

As inscrições decorrerão exclusivamente online nos seguintes prazos: 

• Módulos/UFCD de anos anteriores 

De 13 a 29 de junho 

Dias 30 de junho e 1de julho poderão efetuar inscrições com multa 

• Módulos do corrente ano 

Até 48h após a afixação da pauta da reunião de avaliação de segundo semestre, 
não havendo lugar a multa nem a inscrições fora de prazo. 

 

2. CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO 

 

Todos os alunos e ex-alunos com as horas de formação dos módulos/UFCD em que se inscrevem 
cumpridas até à data da prova 

 

 

3. FORMA DE INSCRIÇÃO 

• Preencher formulário de inscrição online 

• Os alunos fora da escolaridade obrigatória pagam taxa de inscrição, no valor de 5,00€ por 
módulo/UFCD e no caso de inscrições fora de prazo 10€ por disciplina. 

• Pagamento por transferência bancária para o IBAN: PT50003506400000004163078 

• Envio obrigatório do comprovativo de pagamento para o email: geral.secretaria@epadd-
paia.pt 

 

 

4. DATA DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 

• De 11 a 15 de julho de 2022, conforme calendário a publicar 
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ATENÇÃO: 

• Não será permitida a prestação da prova em módulos em que não foi efetuada a inscrição. 

• Os alunos dentro da escolaridade obrigatória não pagam taxa de inscrição. No entanto, se fizerem 

a inscrição fora de prazo estão sujeitos ao pagamento de multa. 

• Qualquer inscrição incorreta é da responsabilidade do aluno. 

• As avaliações dos alunos com dívidas à Escola (penso e/ou outras), só serão oficializadas e 

publicadas após a regularização da situação. 

 

Paiã, 06 de junho de 2022 

O Diretor 

 

 Tiago Gouveia 

 

 


