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Pré-inscrição - Cursos Profissionais – 2022-2025 

 
O período de pré-inscrições para os cursos propostos decorre até dia 7 de junho (1.ª fase) através do 

link:  https://www.iej.pt/inscricao-profissional 

Entre os dias 1 e 9 de junho, realizam-se as entrevistas com os alunos em videoconferência. As entrevistas são 

agendadas individualmente pelo docente responsável ou pela psicóloga que contacta diretamente o aluno ou 

o EE. No caso dos alunos que frequentam o 9.º ano do IEJ, as entrevistas são feitas presencialmente. 

No dia 27 de junho, segunda-feira, realiza-se uma reunião presencial com os pais e alunos pré-inscritos nos 

diferentes cursos. 

Os alunos pré-inscritos deverão fazer o pedido de matrícula (com transferência de escola, se for o caso) na 

escola que frequentam, utilizando o Portal das Matriculas, entre 17 junho a 1 de julho. 

As listas provisórias são afixadas até ao dia 1 de julho na escola e a regularização das matrículas no IEJ realiza-

se até dia 27 de junho na secretaria do IEJ. 

O recrutamento e seleção dos Formandos, justificada sempre que o número de vagas existente seja inferior ao 

número de candidatos para determinado curso, será feita com base no lote de inscrições após a divulgação dos 

cursos, estando o IEJ aberto a todos os alunos que, voluntária e livremente, optem, respeitem e assumam o 

Projeto Educativo que apresenta. 

As inscrições apenas serão aceites se os candidatos cumprirem os requisitos necessários para cada um dos 

cursos. A seleção é efetuada com base nos seguintes critérios e pelas prioridades, tendo preferência os alunos 

que ingressam pela primeira vez no 10.º ano: 

1. alunos já frequentem a escola;  

2. alunos que pertençam à sua área de influência;  

3. resultados de entrevista com a Psicóloga Escolar ou Docente do Curso;  

4. aproveitamento no terceiro ciclo;  

5. existência de uma pré-inscrição;  

6. ordem de chegada da inscrição;  

7. idade do formando. 

Qualquer dúvida contactem: direccao@iej.pt 

 

Juncal, 11 de maio de 2022 

A Diretora Pedagógica,  

Tânia Galeão 
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