Entrar Inforestudante
Candidaturas
Clicar Cursos
Clicar Nova Candidatura (lado direito)
Curso a que se Candidata (com prazo de candidatura a decorrer)
Regime de Ensino: Qualquer
Ciclo de Estudos: Cursos não conferentes de grau (Pós-graduação)
Unidade orgânica: Faculdade de Letras
Curso: Curso de Formação de …
Regime da Candidatura: Curso não conferente de grau
Clicar Continuar
Confirmar Candidatura
Deseja mesmo prosseguir com a candidatura ao curso de Curso de Formação de … com base no regime Curso não conferente de grau?
Não poderá alterar o curso e o regime se continuar a candidatura.
Terá de efetuar outra candidatura (e eventualmente remover esta) se entretanto pretender candidatar-se a outro curso ou regime.

Clicar Confirmar
Candidatura
Curso: Curso de Formação de …
Fase: …ª Fase
Regime: Curso não conferente de grau
*Pretende creditações (equivalências) das suas disciplinas? Não
Habilitação Literária mais Elevada
*Habilitação Literária: Deverá selecionar a maior habilitação literária (completa) de que é titular ao ingressar neste curso e estabelecimento.
*País de conclusão:
*Data Conclusão:
*Média Final:
Clicar Gravar
Aviso de Lacragem de Candidatura
Cara/o Candidata/o: Os dados inseridos até ao momento da sua Candidatura ao curso de Curso de Formação de … foram
guardados com sucesso.
Poderá completar ou alterar os dados desta Candidatura enquanto não a lacrar (acto de finalizar a candidatura) e estiver a decorrer o prazo de
candidaturas. Poderá ainda eliminar ou anular a Candidatura em qualquer momento até ao início do processo de seriação.
Avisos
Atenção para que a candidatura fique completa e possa ser processada pelos serviços, necessita ainda de inserir a sua carta de motivação e
anexar os documentos necessários, lacrando posteriormente a candidatura.

Clicar Continuar
Carta de Motivação
Clicar Adicionar
*Modo: Escrever carta de motivação
*Carta de motivação: (deve ser breve)
Clicar Gravar
Documentos a Entregar:
*Fotocópia simples do documento de identificação (OBRIGATÓRIO apenas para candidatos/as internacionais).
Aviso(s): Caso venha a ser nossa/o aluna/o, é obrigatório entregar ou apresentar nos serviços os documentos originais para que o seu Processo
Individual fique completo.

Clicar Lacrar
Lacrar Candidatura
Após lacragem a sua candidatura será submetida, não podendo realizar mais alterações sobre a mesma.
Poderá sempre regressar à área de Candidaturas deste site e visualizar os dados da sua candidatura, consultar os dados para o pagamento e
acompanhar a evolução do processo de candidaturas.

Deseja mesmo lacrar a sua candidatura?
Clicar Confirmar
Obrigado. Terminou a sua candidatura com sucesso!
Código da sua candidatura: NCG_
Imprimir Resumo da Candidatura
Caso queira completar ou alterar algum dado da sua candidatura, deverá entrar em contacto com o Centro de Línguas.
*De preenchimento obrigatório.

