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Por favor leia estas instruções antes de apresentar a sua candidatura

1 Registo individual/ Formulário de Autenticação
O registo individual tem por objectivo a obtenção de um código de acesso que permite a
identificação do candidato. Cada indivíduo apenas pode efectuar um registo devendo para
isso facultar o número do seu Bilhete de Identidade Nacional. No caso de ser cidadão
estrangeiro, poderá facultar o número do seu Passaporte.
Após preencher o seu nome, email e outros campos básicos obrigatórios, irá receber o seu
código de acesso através do correio electrónico que indicou.
Após a recepção do seu código de acesso seleccione a opção APRESENTAR CANDIDATURA

2 Formulário de candidatura individual
Neste formulário consta, para além dos seus dados pessoais, toda a informação sobre a sua
candidatura que será apreciada pela Comissão Científica do Programa de Doutoramento
Ao entrar neste formulário, é-lhe apresentada uma visão de conjunto da informação e do
estado de cada item no contexto global da sua candidatura. Aqui, a informação obrigatória é
mostrada a vermelho.
O formulário está dividido em:
Dados pessoais
Dados académicos e profissionais
Documentos digitalizados
O formulário pode ser preenchido de forma sequencial ou não.

4 Dados Académicos e Profissionais
Nesta parte do formulário deverá certificar-se que preenche o campo obrigatório “Ordem de
prioridade das àreas de especialização” de acordo com as suas opções

5 Documentos Digitalizados
Curriculum Vitae|O Curriculum Vitae deve compreender informação quanto à formação
académica, actividade profissional e actividade científica
Carta de Motivação| Documento em que o candidato expressa as razões porque deseja
frequentar o Programa de Doutoramento em Arquitectura. Esta carta deve expressar de forma
clara o Perfil de Estudos do PDA a que se candidata.
Perfil A|Projecto do Espaço Habitacional e Formas de Habitar
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Perfil B|Arquitectura: Teoria, Projecto e História
Perfil C|Dinâmicas e Formas Urbanas
Certidão de conclusão de um curso superior | Certidão ou Diploma do Curso
Documentos opcionais que o candidato considere relevantes para a apreciação da
candidatura|
Curriculum profissional de relevância para o curso a que se candidata, devidamente
comprovado (Opcional)
Outros documentos que considere pertinentes para a aplicação dos critérios de seriação
(Opcional)
Algumas verificações são feitas de forma automática. O sistema informático não permitirá
submeter a candidatura se encontrar erros de preenchimento. Todas as secções obrigatórias e
são exibidas a vermelho. Neste caso aparecerá a seguinte mensagem no início da página com
a explicação do erro detectado.
Erros de preenchimento:

Se concluiu o preenchimento do formulário com sucesso, anexando todos os elementos
solicitados seleccione a opção SUBMETER

No caso de dúvida no preenchimento, solicite ajuda:
Email|doutoramento@arq.up.pt
Telefone (horário de expediente| +351 22 605 71 01, +351 22 605 71 15
Qualquer anomalia ou problema de apresentação de candidatura deve ser comunicada para
doutoramento@arq.up.pt

Agradecemos a sua candidatura
A Comissão Científica do PDA

