GUIA DO CANDIDATO

1.1 Candidaturas on-line
Para efetuar o processo de candidatura, o qual se realiza exclusivamente on-line, o candidato deverá aceder
ao Portal de Candidaturas e clicar em “CURSOS”. De seguida selecionar a modalidade de candidatura que
pretende:


Reingresso



Mudança de Curso



Titulares de Cursos Superiores



Provas Maiores de 23 Anos



Maiores de 23 Anos (Vagas)



Candidaturas a Mestrado



Formação Avançada

Dentro do separador selecionado, procurar a informação: Formalização de Candidaturas
Para iniciar o processo é necessário, efetuar o registo.
Todos os candidatos, sejam alunos da ESHTE ou não, têm de realizar o registo no Portal de Candidaturas.
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1.2 Criação do utilizador
O candidato deverá indicar qual o Nome de Utilizador que pretende utilizar para entrar no Portal de
candidaturas.
ATENÇÃO: O nome de utilizador não deverá ter espaços nem caracteres acentuados e deverá ser em
letras minúsculas. Após a introdução dos dados deverá submeter o registo.
Exemplo:
Nome Completo: Maria da Fonseca de Oliveira Santos
Nome do Utilizador: mfosantos
Após a introdução dos dados de registo submeta o mesmo clicando no campo para este efeito (ver
imagem mais abaixo).

Note que deverá validar o campo “Li e aceito os termos & condições”.
Os termos e condições obrigam à aceitação para a realização da candidatura. Para este efeito veja a
imagem na página seguinte para perceber melhor este passo.

1.3 Termos e condições obrigatório

Ao clicar em ok, está a aceitar os termos & condições.
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Após este passo é enviado para o e-mail que o candidato apresentou uma mensagem de correio
electrónico no qual é solicitada a confirmação do registo efetuado pelo candidato.
Aviso: Esta confirmação só está ativa por um período de 3 horas (hora de envio de e-mail). Após este
período a possibilidade de confirmação do registo fica inativa. Se esta situação ocorrer o candidato terá
de fazer um novo registo no Portal de Candidaturas.

Para ativar/confirmar a conta é necessário clicar no link, conforme imagem mais abaixo:
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1.3.1

Confirmação da criação da conta

Após o candidato confirmar o registo é lhe apresentada a seguinte informação.

A partir deste momento o candidato possui um utilizador e uma palavra passe para poder dar início ao
processo de candidatura.
Atenção: Não é possível alterar a palavra passe que lhe foi enviada pelo sistema. Caso opte por copiar a
palavra passe tenha cuidado para não incluir nenhum espaço antes ou depois.
1.3.2

Acesso ao sistema por um utilizador já registado

Entre no Portal com o seu utilizador e com a palavra passe que lhe foi enviada.
Após efectuar a autenticação com sucesso o candidato deverá selecionar o regime pretendido.
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Etapa: Escolha de cursos – No exemplo da imagem abaixo, o Regime de Candidatura escolhido foi
Mestrado
Se por qualquer razão tiver escolhido erradamente o Regime de Candidatura é só clicar em (Alterar
Regime).
Etapa: Escolha de Cursos (Validação de Dados Pessoais)
O candidato tem de preencher os campos referentes aos dados pessoais no quadro (imagem abaixo):
ASSISTENTE 2 >>Validação Dados Utilizador.

Etapa: Escolha de cursos
O candidato tem de selecionar o curso ao qual se pretende candidatar.
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Etapa: Dados Pessoais
À semelhança da etapa anterior, os dados pessoais são de preenchimento obrigatório.
ATENÇÃO: Os candidatos estrangeiros que não possuam Número de Contribuinte de Portugal, devem
colocar, obrigatoriamente, naquele campo, o número 1.

Caso não preencha corretamente um campo ou não preencha um campo obrigatório, a aplicação não
permitirá que passe para a etapa seguinte.
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Etapa: Documentos do candidato
ATENÇÃO:


O tamanho máximo para cada ficheiro é de 1024kb. Seguem algumas sugestões para tornar os
seus ficheiros mais leves:
o Digitalize todos os documentos com a resolução mais baixa e preferencialmente a
preto e branco



Os documentos devem ser enviados, preferencialmente, em formato PDF ou Word. Caso o
documento seja composto por vários ficheiros é necessário agrupá-los, num único ficheiro,
recorrendo a uma ferramenta como o ZIP



Só quando todos os documentos obrigatórios forem enviados é que é possível formalizar a
candidatura.



Selecione um documento ou ficheiro zipado de cada vez e envie o mesmo de seguida. Só
depois de submeter um documento ou ficheiro poderá passar para o seguinte.

2 - Seleccionar Enviar
1 - Escolher o documento

NOTA: ao fazer um duplo clique nos pontos de interrogação(?) obterá informações mais detalhadas
sobre cada um dos documentos a submeter.
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Etapa: Resumo da candidatura (Formalização da candidatura)
Caso esteja tudo correto o candidato deverá selecionar Finalizar Candidatura.

Depois de Finalizar a candidatura irá aparecer um quadro com o resumo da candidatura.
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Nesta fase terá de verificar com cuidado o resumo da sua candidatura.
Se existir algo a alterar deverá selecionar Alterar Dados Candidatura.
Se estiver tudo correto deverá clicar em Formalizar Candidatura. Despois deste passo não poderá voltar
atrás no processo.

Depois desse passo irá aparecer um quadro com o resumo de candidatura (lado esquerdo) e 2
documentos em PDF (lado direito). Um dos documentos a ser descarregado contem os dados para
pagamento e o outro é o comprovativo da candidatura.
No final do processo o candidato deverá imprimir/visualizar o pagamento dos emolumentos associados
à sua candidatura e o comprovativo da sua candidatura.
NOTA: Se vai fazer o pagamento através do estrangeiro, deverá solicitar os dados para efectuar a
transferência enviando um e-mail para: gab.comunicacao@eshte.pt, indicando o nome e n.º de
candidato.
Após o pagamento, pode consultar a informação no portal de candidaturas e verificar se o pagamento
está concluído.
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Etapa: Resumo da candidatura (candidatura formalizada)
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Exemplo de cada um dos documentos acima mencionados:
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