GUIA DE UTILIZAÇÃO DO PORTAL DE CANDIDATURAS
CANDIDATURA AOS CURSOS TÉCNICOS SUPERIORES PROFISSIONAIS

1. Aceder ao Portal de Candidaturas
O acesso ao portal de candidaturas pode realizar-se de dois links:
 https://www.siga.ipca.pt/cssnet/page - página inicial do Portal de Candidaturas, devendo selecionar o
separador “Candidaturas Cursos Técnicos Superiores Profissionais – CTeSP” e, posteriormente, clicar em
“Selecionar Regime”.

OU


https://www.siga.ipca.pt/cssnet/page?stage=CSSHomeIdentification&regimecandidaturaid=2
direto para registo de candidaturas aos Cursos Técnicos Superiores Profissionais.

–

link

2. Criar registo no Portal de Candidaturas
 Todos os candidatos deverão criar um registo no Portal de Candidaturas para proceder à sua candidatura.
 Candidatos com registo no Portal de Candidaturas: candidatos que já tenham procedido a registo em
anos anteriores têm de criar novo registo, com um nome de utilizador diferente obrigatoriamente. O uso
das credenciais de acesso de anos anteriores remeterá para a candidatura apresentada e já expirada.
 Estudantes e ex-estudantes do IPCA: não podem aceder ao Portal com as credencias de estudante; têm
de criar novo registo.
 Para efetuar o registo devem proceder ao registo através do serviço “Registar” (disponível no final da
página apresentada).



Após clicar em “Registar”, surge o formulário de registo. Deverá preencher as informações solicitadas
corretamente e submeter o registo.

IMPORTANTE: todas as informações devem ser conferidas e preenchidas corretamente



Deverá consultar o email indicado e confirmar o registo. O email enviado pela portal de candidaturas
poderá ser direcionado para a pasta SPAM.

3. Preencher o formulário de candidatura
 O formulário de candidatura é preenchido em 5 etapas:
o Validação dados utilizador
o Escolha de cursos
o Dados pessoais
o Documentos do candidato
o Resumo candidatura
 Após o preenchimento de cada menu de informação deverá clicar em seguinte para preencher o próximo.
 No menu “escolha de cursos”, deverão selecionar a Escola e depois surgem os cursos afetos a cada Escola.



No menu “documentos do candidato”, é obrigatório a submissão dos documentos solicitados em formato
PDF com tamanho máximo de 1024 kb. Apenas pode ser submetido um ficheiro PDF por documento
solicitado.



A declaração de compromisso de honra está disponível para donwload, bastando clicar no “?” que
antecede o título do documento. A declaração está disponível com preenchimento automático, devendo
ser assinada manualmente e digitalizada.



Depois de selecionado um documento, deverão clicar em “enviar” para que o documento seja carregado
na plataforma. Os documentos devem ser selecionados e enviados um de cada vez. Após enviados, fica
disponível a opção eliminar documento e o ficheiro carregado.

4. Finalizar e submeter candidatura
 Após preenchimento dos dados, surge o menu “resumo”, onde é possível verificar os cursos selecionados
e os documentos carregados.
 Para prosseguir com a candidatura deverá clicar, no final da página apresentada, em “finalizar”; para
alterar as opções de cursos ou documentos, deverá clicar em “anterior”.



Após clicar em “finalizar”, aparecerá novo RESUMO DA CANDIDATURA. Para a candidatura ser
formalizada é obrigatório clicar no ícone “FORMALIZAR CANDIDATURA”.

IMPORTANTE: A CANDIDATURA SÓ ESTÁ FINALIZADA APÓS CLICAR EM “FORMALIZAR CANDIDATURA”

5. Pagamento da taxa de candidatura e informações sobre a candidatura
 Após formalização da candidatura, surgirá um documento PDF “PAGAMENTOS DE PRÉ-REQUISITOS” para
descarregar. Nesse documento está disponível a referência multibanco para proceder ao pagamento da
taxa de candidatura.
 A informação de “pagamento em falta” poderá manter-se mesmo depois do pagamento da taxa de
candidatura. Deverá guardar o recebido do pagamento.
 Em qualquer contacto sobre a candidatura, o candidato deverá fazer referência ao número de candidatura
(disponível no resumo da candidatura), nome completo e número de identificação fiscal
 Em caso de necessidade de informações, os serviços que analisam as candidaturas entrarão em contacto
com o candidato através do email disponibilizado pelo candidato.

