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CONCURSO NACIONAL DE ACESSO E INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO | RECLAMAÇÃO 

  

1. IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome completo                            
 

                                 
 

N.º de Identificação            Cartão de Cidadão/BI   N.º Interno 

 

2. CONTACTOS 

 

Morada                               
 

                                 
 

Código postal     -                        
 

Telefone              Telemóvel          
 

Email                               

 

3. GABINETE DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 

                           Código    

 

4. FASE E ANO DO CONCURSO 

Fase do concurso a que respeita a reclamação  .ª fase        Ano     

 

5. PONTOS SOBRE OS QUAIS INCIDE A RECLAMAÇÃO 

5.1. Não consta das pautas de colocação                     

 

5.2. Reclama da situação de                        

  5.2.1. Excluído    
                               

  5.2.2. Anulação de opções  1.ª  2.ª  3.ª  4.ª  5.ª  6.ª    

 

5.3. Consta das fichas de controlo com erro em                   

  5.3.1. Nome (indicar corretamente em 1.)            

  5.3.2. Classificação final do curso complementar 10.º/11.º             

     Onde consta     Deve constar               
                          

     Não consta classificação                     

  5.3.3. Código do curso do 12.º ano de escolaridade             

     Onde consta     Deve constar               
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  5.3.4. Classificação final do 12.º ano de escolaridade ou do curso 10.º/11.º         

     Onde consta     Deve constar               
                          

     Não consta classificação                     

  5.3.5. Classificações dos exames nacionais do ensino secundário correspondentes às provas de ingresso 

     Exame com 
código 

Não consta 
classificação 

 
Classificação incorreta       

     Onde consta  Deve constar       
                                 

                                 
                                 

                                 
                                 

                                 
                                 

                                 
                                 

                                 
                                 

                                 
                                 

                                 

  5.3.6. Omissão da satisfação de pré-requisitos relativos à opção            

   1.ª  2.ª  3.ª  4.ª  5.ª  6.ª            

  5.3.7. Contingente em que concorre                    

   Onde consta  Deve constar  
               

  5.3.8. Foi omitido o direito de beneficiar de preferência regional            
               

  5.3.9. Outras situações            

    

 

6. DOCUMENTOS ANEXOS 

 

 

 
 

Data   /   / 2 0 1   O candidato 

Nota: Juntamente com a presente reclamação devem ser entregues cópias dos documentos que a fundamentem. 

A reclamação poder ser enviada por correio eletrónico (acesso@dges.gov.pt), por correio postal ou entregue num 

gabinete de acesso ao ensino superior. 
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