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Guia de candidatura
Concurso Especial de Acesso ao Ciclo de Estudos Integrado
em Medicina por Titulares de Grau de Licenciado
1 – Autentique-se no site com o seu “User e Password”:

Notas:
a) Se tiver já frequentado um qualquer curso na U.P. utilize essas credenciais de acesso. Caso
tenham expirado, pode recuperá-las:

b) Caso não tenha credenciais de acesso, submeta um pedido como utilizador temporário:
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Após preenchimento dos dados, ser-lhe-ão enviadas, de imediato, as credenciais para o e-mail que
tiver indicado.

3 – Para apresentar a candidatura pode seguir um dos dois passos:
3.1 – Aceder ao item “cursos” e de seguida “Mestrado integrado em Medicina”, selecione
“Apresentar candidatura AQUI”:

3.2 – Através da notícia publicada na página inicial do site da FMUP.

4- Submeta a sua candidatura, seguindo todas as instruções que vão surgindo.
4.1 - Dados pessoais:
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Nota:
 Os dígitos controlo do cartão de cidadão devem estar em letra maiúscula; o país de
emissão é “Obrigatório” quer seja Bilhete de Identidade; Cartão de Cidadão ou
Passaporte.

4.2 – Histórico escolar / Percurso académico anterior:
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4.3 – Submissão de documentos:

Notas IMPORTANTES:
 Todos os campos a vermelho devem ter um documento anexado;
 Só é possível anexar um 1 documento por item;
 A submissão da cópia do número de contribuinte é obrigatória. Caso tenha apresentado o
cartão de cidadão, deve anexá-lo nos dois campos (Documento de identificação; Cartão de
contribuinte).
 Após a submissão da candidatura receberá automaticamente a informação de que a
“Candidatura submetida com sucesso”, devendo entender-se aqui que, apesar de a
candidatura foi submetida com sucesso, a verificação do cumprimento ou não dos
requisitos é efetuada numa fase posterior, sendo a mesma da responsabilidade do órgão
competente, no caso, da Comissão de Seleção.

5 – A candidatura está sujeita ao pagamento do emolumento, de acordo com a Tabela de
Emolumentos da Universidade do Porto, sem o qual a mesma não será validada. Para o regularizar,
pode:

UGA

Núcleo GA_MMED

E de seguida, gerar a referência Multibanco:

Atenção!
Todas as imagens utilizadas na elaboração deste guia são meramente ilustrativas.
Os dados reais serão apresentados aquando da apresentação da sua candidatura com o seu login e
password.

