
Manual de apoio a Candidaturas com registo de novos utilizadores 

 

1 – A candidatura deve ser submetida usando as credenciais de acesso do próprio técnico, e 

nunca do encarregado de educação; Para submissão de candidatura pelo técnico é necessário 

que o encarregado de educação assine a declaração de consentimento para o tratamento de 

dados e a mesma deve ser digitalizada para ser anexada à candidatura. 

 

2 – O acesso à plataforma pode ser efetuado usando os dados de acesso fornecidos pelo 

município 

Nota importante: Os registos de novos alunos devem ser efetuados no ano letivo 2022/22023 

As candidaturas dos novos alunos deve ser submetida em 2022/23 

As candidaturas de alunos já existentes são submetidas em 2021/22 

 

 

 

 

 



3 – Se o aluno já se encontra registado no sistema devem passar diretamente para a candidatura 

(ponto 5). Caso existam dúvidas se o aluno já se encontra ou não registado na plataforma devem 

aceder ao menu gestão 

 

 

3.1 selecionar utilizadores,  

 

 

3.2 colocar a seleção no perfil aluno, selecionar registar utilizador; 

 

 

 



3.3  devem colocar o nome do aluno, o NIF; selecionar pesquisar 

 

Caso a pesquisa retorne algum resultado devem sair desse menu e selecionar o menu de 

candidaturas (ir para 5) 

Caso a pesquisa não retorne resultados devemos proceder ao registo de utilizador, selecionando 

a barra laranja 

 

4 – Para registar o aluno devemos confirmar se o nome está preenchido e se o NIF se encontra 

validado; 

 



4.1 No separador encarregado  de educação selecionamos criar automático e  depois não 

necessitamos de submeter 

 

4.2 Selecionamos submeter no final da página 

 

4.3 Inscrevemos o aluno na turma “novos alunos” da turma que está registada nas sedes de 

agrupamento 

 



4.4 Selecionamos submeter 

 

 

5 – Candidaturas:   

Para submissão de candidatura aceder ao menu Candidaturas  

 

 

5.1 Consultar candidatura 

 

 

 



5.2 Selecionar o aluno (agrupamento; escola; turma; aluno) selecionar estado “por candidatar”;  

 

5.3 selecionar “candidatar” no aluno 

 

Perguntas: 

P: Como anexar os documentos a instruir a candidatura/inscrição? 

- Os documentos são anexados no separador correspondente na candidatura, usando uma 

janela de seleção de documentos.  

P: Onde anexo o documento Modelo_autorização 2022_23? 

-A autorização de tratamento de dados deverá ser anexada no separador ANEXOS, sendo 

obrigatório anexá-la sempre que a candidatura é feita por um técnico. 

P: Como emitir comprovativo de inscrição? 

- O comprovativo de submissão é gerado automaticamente, abrindo numa nova janela do 

navegador, após selecionar “submeter” na candidatura 

P: Como atualizar os dados no caso de necessidade? 

- Os dados são atualizados no preenchimento da candidatura, mantendo os dados pré 

preenchidos que estão corretos e escrevendo corretamente os dados que são para atualizar. 

Pedimos especial atenção para atualizar corretamente a informação seguinte do pais/Mãe 

que será o encarregado de educação: 

 Contacto telefónico / NIF / Email 


