Manual de Candidatura
Online - ESTGV

1. Criação de Conta de Acesso
a. “Selecionar Regime” ou “Entrar/Registar”

b. Preencher os dados do candidato. Nesta fase, pode escolher um login e password à sua escolha. No caso de
já ter sido aluno da ESTGV NÃO deve ainda usar o login e password da ESTGV (ser-lhe-ão pedidos esses dados
mais à frente).

c. É-lhe enviado um e-mail para confirmar o registo. Deve seguir as instruções contidas nesse e-mail para
confirmar o registo.

d. De seguida deverá prosseguir com a candidatura entrando com o respectivo login e password.

2. Validação dos dados do utilizador
Deverá preencher os dados pessoais de candidato.

Ao avançar para o passo seguinte, caso já tenha sido aluno da ESTGV (validado pelo respetivo número de
identificação), ser-lhe-á questionado pelo sistema para colocar o login e password que utilizou como aluno da ESTGV
para que sejam utilizados os dados pessoais enquanto aluno da ESTGV, evitando ter de os preencher de novo.
Nota: O login e password de aluno apenas servirão para obter os dados pessoais de aluno. Durante todo o processo
de candidatura, ou seja, enquanto for candidato da ESTGV, irá utilizar o login e password criados neste processo de
candidatura.
Caso não seja questionado para colocar o login e password de aluno da ESTGV, poderá, de qualquer forma,
prosseguir com a candidatura.

3. Escolher o curso a que se candidata
Deve escolher o curso a que se candidata. Em alguns regimes de candidatura pode escolher mais que um curso. Caso
pretenda inscrever-se a mais do que um curso, quando não permitido pelo sistema de candidaturas deverá contactar
os Serviços Académicos (servicosacademicos@estgv.ipv.pt)

4. Preenchimento de dados pessoais
Deverá preencher, pelo menos, os campos obrigatórios, nomeadamente, dados pessoais, dados fiscais o contactos
(morada, código postal, telemóvel ou telefone e e-mail).

5. Upload de documentos de candidatura
Deverá fazer, pelo menos, o upload dos documentos de candidatura obrigatórios. Em cada documento terá um link
“?” que permite fornecer ajuda sobre cada documento. Leia cuidadosamente o edital de candidatura para saber
quais os documentos que deve apresentar. O upload é feito individualmente, ou seja, cada documento tem um link
“Enviar” que permite efetuar o upload desse documento. O tamanho máximo do ficheiro é de 1024kb. No final deve
clicar em “Seguinte” para ver o resumo do processo ou clicar em “Finalizar”.

6. Formalização da candidatura
O estado da candidatura é alterado para “Formalização de candidatura pendente”. Receberá um e-mail a informar
essa situação. Deverá clicar no botão “Formalizar Candidatura” para passar ao passo seguinte.

7. Pagamento de emolumento de candidatura
O estado da candidatura é alterado para “Pendente de pré-requisito”. Receberá um e-mail a informar essa situação.
Deverá proceder ao pagamento do emolumento de candidatura através de Referência MB disponível no link
“Descarregar” por baixo de “PAGAMENTOS DE PRÉ-REQUISITOS”.
No dia útil seguinte após o pagamento se pagamento até às 20H ou 2 dias úteis, se efetuado após as 20H, os Serviços
Académicos recebem a informação desse pagamento.
O candidato ao efetuar o login, irá verificar que surge um visto a seguir ao texto “PAGAMENTOS DE PRÉREQUISITOS”, desaparece o texto “Pagamentos em Falta”.
Aqui termina a fase de apresentação da candidatura por parte do candidato.
Deverá aguardar pela análise dos documentos por parte dos Serviços Académicos. Receberá um e-mail após
qualquer alteração do estado da candidatura.

