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O primeiro passo é o acesso ao portal de candidaturas, disponível no endereço http://da.ihmt.unl.pt/cssnet 
 
 

 
 
 
Se estiver a decorrer algum período de candidatura, ao clicar em [Nova Candidatura] serão apresentados os Cursos disponíveis. 
 
Se não estiver nenhum período de candidatura disponível, é apresentada a informação de que não existem regimes de candidatura ativos. 

 

 

http://da.ihmt.unl.pt/cssnet
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Pode confirmar as datas do período de candidatura através da opção [Calendário Candidaturas] disponível no topo da página. 
 

Nas imagens abaixo estão apresentadas as datas de candidatura de 1ª fase.  
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Auto-Registo 

Para iniciar o processo, é necessário criar um registo de utilizador, este passo só é necessário uma vez. Para o efeito é necessário clicar na 

opção [Registar] no topo direito da página, e preencher os dados que são solicitados no quadro “Auto-registo”. 

Se já fez o Auto-Registo, faça o acesso via [Entrar], proceda à Autenticação e avance para a secção “Processo de Candidatura” na página 6 

deste manual. 

 

 

Alertas para o preenchimento dos dados de Auto-Registo de utilizador: 

• Se surgir um erro com o nome de utilizador preenchido ou com o email, poderá estar relacionado com o fato de já existir um registo 

de utilizador com o nome de utilizador e/ou email que preencheu. 
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• Um erro comum está relacionado com falha no cumprimento das especificações de complexidade exigidas na password. Verifique 

as regras e tente novamente. Por norma a complexidade da password exige que introduza: letras minúsculas, letras maiúsculas, 

números ou um carater especial (exemplos: @ ! # &). 

               

É necessário clicar na opção “Li e aceito os termos e condições”. 

No popup com os Termos & Condições que surge a seguir, clicar em OK. 

De seguida clique em [Registar]. 

 

Após o processo de auto-registo, é enviado um e-mail de ativação de conta de utilizador para o endereço de e-mail que forneceu no auto-

registo. 
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Tem que proceder à ativação de conta de utilizador para que seja possível a utilização das credenciais no portal de candidaturas. 

(exemplo) 

 

 

É necessário clicar no link enviado no email, e de seguida surge a página de confirmação de ativação do registo. Na mesma deverá efetuar 

a autenticação no portal para confirmação das credenciais de acesso.Após preencher e clicar em [Submeter], será direcionado para a 

página principal do Portal de Candidaturas. 
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Processo de Candidatura 

Após aceder com as suas credenciais de acesso, inicie o Processo de Candidatura pela seleção do Curso que lhe interessa. 

Recomendamos a leitura do Edital de cada curso para conhecer as informações uteis e documentos necessários. 

 

Informação das etapas de candidatura 
 
 

1) Escolha de curso 
Deverá escolher o Curso a que se pretende candidatar clicando no link respetivo. 
Após a escolha de curso(s) avançar com [Seguinte], no fundo da página. 

Na etapa seguinte é-lhe solicitado o preenchimento de Dados Pessoais. 

 

2) Preenchimento dos Dados Pessoais 

Tenha atenção que apenas os dados que apresentam (*) são de preenchimento obrigatório, com a exceção de alguns cuja obrigatoriedade 

é condicional e estão identificados adiante. 
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Naturalidade 

• Se tiver naturalidade estrangeira, selecione a opção “Estrangeira” e indique o pais da sua naturalidade; 

• Se tiver naturalidade portuguesa, selecione corretamente distrito, concelho e freguesia; 

 

Condição perante o Trabalho e Profissão: 

• No caso de ser apenas estudante selecionar a opção de “Aluno, Estudante” e “Outra Situação”; 

 

Morada de residência 

• O código postal é opcional no caso de o país de residência ser estrangeiro. 

 

Contactos Telefónicos 

• É obrigatório o preenchimento de um contacto telefónico. 

 

Nível de Escolaridade 

• Candidatos com Licenciatura realizada no estrangeiro ou Licenciatura Portuguesa pré-Bolonha deverão selecionar a opção 

“Licenciatura”; 

• Candidatos com Licenciatura realizada em Portugal, pós-Bolonha, deverão selecionar a opção “Licenciatura 1º ciclo”; 

 

Nas páginas seguintes são apresentadas imagens do écran dos Dados Pessoais. 
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Avançar com [Seguinte], no fundo da página.  

 

3) Anexação dos Documentos de Candidatura 

Nesta etapa são apresentados os documentos obrigatórios (sinalizados com *) e opcionais do processo de candidatura. Alertamos que os 
documentos solicitados podem variar de curso para curso. 
 

Verifique no Edital de candidatura do curso pretendido, que documentos são solicitados e as informações que deverão a constar no 
documento. 
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Para proceder à anexação de cada documento, clique em [Browse] e selecione o documento do seu computador.  
Avançar com [Seguinte], no fundo da página. 
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4) Resumo de candidatura 
 

Nesta etapa surge um resumo da candidatura. Se necessitar de alterar algum dado, utilize a opção [Anterior (Candidaturas)]. 

 

 

Se pretender confirmar e avançar clique em [Finalizar], no fundo da página. 
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5) Formalização da candidatura 
 

 

 

Neste momento, poderá ainda efetuar alguma alteração à candidatura, sendo que para o efeito deverá clicar em [Alterar Dados 
Candidatura]. 
Para submeter a sua candidatura deverá clicar na opção [Formalizar Candidatura]. 
 

Após formalizar a candidatura ficam disponíveis para consulta dois documentos: 

• “Pagamento de Emolumento”: Listagem de Emolumentos que apresenta o débito referente ao emolumento da taxa de candidatura 

no valor de 51 € e 

• “Comprovativo Candidatura”: comprovativo de submissão de candidatura. 

Sugerimos que grave estes documentos. 
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6) Pagamento do Emolumento 

Proceda ao pagamento da taxa de candidatura no valor de 51 €. 

No documento Listagem de Emolumentos acede à informação sobre os dados de pagamento via Referência Multibanco. 
 
Caso não tenha cartão de débito português poderá fazer o pagamento via transferência bancária: 
Banco: Santander Totta 
IBAN: PT50 0018 0003 23498629020 22 
SWIFT: TOTAPTPL 
 
Para pagamentos via transferência bancária, é obrigatório o envio do comprovativo de pagamento por email para: secensino@ihmt.unl.pt, 
indicando o seu nome e nº de candidatura. 
 

7) Comprovativo de candidatura 

        
Sugerimos que guarde o Comprovativo de Candidatura que contém informação importante para contatos posteriores com o IHMT. 
Após o pagamento ter sido registado pelos serviços do IHMT, receberá um email confirmando a submissão da candidatura. 
 

 
 
 
 
 

mailto:secensino@ihmt.unl.pt


Manual do Processo de Candidatura 

Página 14 de 14 

 

No portal pode consultar a Candidatura já submetida e / ou se lhe interessar fazer nova candidatura a outro curso. 
Nova candidatura a outro curso implicará repetir os passos anteriores do processo de candidatura e proceder a novo pagamento de taxa 
de candidatura. 
 

 

 

8) Comunicação dos Resultados 

Após a análise da candidatura pela respetiva Coordenação do Curso será informado(a) dos resultados via email, nos períodos definidos 

para comunicação de resultados no calendário de candidaturas. 

 

 
Se tiver alguma questão por favor entre em contato 

com a Divisão Académica através do email 

secensino@ihmt.unl.pt ou Telefone +351 213 652 608 

indicando o seu nome e nº de candidato. 

mailto:secensino@ihmt.unl.pt?Subject=Submissão%20de%20Candidatura

