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Acesso à plataforma de candidaturas 
 

 Deverá aceder através da utilização de um browser (Internet Explorer, Google Chrome, 

Firefox, etc.) ao seguinte endereço Web: 

https://portal.sas.uc.pt/cand_fas 

 

 

  

https://portal.sas.uc.pt/cand_fas
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Menu principal 
 

Neste menu o aluno inicia o preenchimento de uma nova candidatura. 
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Entrega de candidaturas 
 

 Para iniciar o preenchimento da candidatura o aluno deve selecionar a candidatura e 

clicar no botão iniciar: 

 

No caso de o aluno ter iniciado o preenchimento de uma candidatura esta opção não 

pode voltar a ser acedida enquanto o aluno não completar a candidatura que está a decorrer, 

saltando assim diretamente para a opção de preenchimento da informação da candidatura. 
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Preenchimento de candidaturas 
 

 Na generalidade todos os quadros de preenchimento possuem um conjunto de botões: 

 “Anterior” que permite navegar para o quadro anterior; 

 “Seguinte” que permite navegar para o quadro seguinte; 

 “Guardar” que permite registar a informação para que não se perca; 

 

Só é possível aceder ao quadro seguinte se um conjunto de validações mínimas for 

cumprido. Acedendo ao quadro seguinte os dados do quadro anterior são guardados. No caso 

de aceder ao quadro anterior, o aluno poderá perder a informação do quadro em que se 

encontrava se não tiver selecionado a opção “Guardar”. 

Se por algum motivo o aluno tiver de interromper o preenchimento da candidatura 

quando voltar mais tarde, surgirão todos os dados que foram anteriormente guardados. 

Todos os campos assinalados com (*) são de preenchimento obrigatório. Também os 

campos numéricos poderão estar assinalados com (**) que significa que não deverão ser 

utilizados separadores de milhares. Podem ainda surgir outras notas devendo estas ser lidas, 

pois constituem informações inerentes ao contexto em que estão inseridas. Os campos relativos 

a datas devem ser sempre preenchidos de acordo com o formato aaaa-mm-dd (ano-mês-dia). 

Na fase de submeter a candidatura são efeituadas novas validações, podendo obrigar a 

determinadas correções. Após concretização das mesmas, a candidatura deverá ser novamente 

submetida, repetindo-se o ciclo. 
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Preenchimento – Quadro I-A 
 

 Neste quadro os campos NMec, Nome e Nº de aluno não são alteráveis. 

 

 

Preenchimento – Quadro I-B 
 

No quadro I-B devem ser inseridos os dados referentes ao agregado familiar. Embora o telefone 

e telemóvel não sejam de preenchimento obrigatório, recomenda-se que seja preenchido pelo 

menos um deles. 
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Preenchimento – Quadro I-C 

Se indicou no quadro I-B que durante as aulas não reside no seu agregado familiar, queira indicar 

os seus dados durante o período de aulas. 

  

 

Preenchimento – Quadro I-D 

Neste quadro deve indicar a sua filiação 
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Preenchimento – Quadro II-A 

Neste quadro deve indicar a composição do seu agregado familiar, incluindo o próprio 

candidato. No caso do candidato apenas necessita de escolher o tipo parentesco “Candidato” e 

inserir a sua naturalidade. 

 

 

Para adicionar elementos ao agregado familiar preencha os dados: Nome, tipo de parentesco, 

estado civil, data de nascimento e naturalidade. Em seguida clique em adicionar para colocar o 

elemento na lista acima. Sempre que pretenda remover clique no botão “Remover” para retirar 

o elemento que está indicado pelo ponteiro. A remoção neste quadro elimina todas informações 

existentes em quadros posteriores sobre este elemento do agregado. 

 

Preenchimento – Quadro II-B 
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Este quadro serve para completar as informações de cada elemento do agregado familiar. 

Apesar destas informações não serem obrigatórias pelo software, estes devem ser preenchidos 

para os casos em que existam estas informações. 

Para o fazer o utilizador seleciona o nome de entre todos os elementos colocados no quadro II-

A e preenche as suas habilitações literárias, bem como a sua profissão. Seguidamente clica no 

botão “Adicionar”. O processo de remoção é análogo ao do quadro II-A, o utilizador ao 

pressionar a tecla “Remover” irá limpar a informação relativa às habilitações literárias e à 

profissão do elemento indicado pelo ponteiro. 
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Preenchimento – Quadro II-C 

Neste quadro são indicados os elementos do agregado que sejam estudantes. Exclui-se o 

candidato por este já ser considerado estudante da U.C. Pede-se que seja indicado a localidade 

e o estabelecimento de ensino onde o elemento do agregado familiar se encontra a estudar. 

Para adicionar linha escolhe-se o elemento, preenche-se os restantes dados e clica-se em 

“Adicionar”. Clicando em “Remover” irá eliminar informação constante neste quadro e no 

quadro seguinte (II-D) do elemento indicado pelo ponteiro. 
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Preenchimento – Quadro II-D 

 

No quadro II-D pretende-se que seja complementada a informação de estudantes com 

informações como o ano, o tipo de alojamento que o estudante possui em tempo de aulas e se 

usufrui de algum tipo de benefício social. 

 

Para adicionar a restante informação de cada elemento estudante deverá selecionar o nome de 

cada elemento, preencher a informação: ano, tipo de alojamento e benefício social e depois 

clicar no botão “Adicionar”. Clicando no botão “Remover” apenas limpa a informação sobre o 

ano, tipo de alojamento e benefício social associada ao elemento do agregado familiar indicado 

pelo ponteiro. 

A passagem ao quadro seguinte encontra-se condicionada por todos os elementos do agregado 

familiar que são considerados estudantes possuírem informação neste quadro. 

 

Preenchimento – Quadro III 
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No quadro III pretende-se que o aluno que concorrente indique a sua situação escolar. Apesar 

de no quadro VIII não ser obrigatório que o aluno anexe o documento que se refere na nota (1) 

o aluno não deverá esquecer-se de o efetuar. 

Passagem ao quadro seguinte está apenas dependente do preenchimento dos campos 

obrigatórios. 
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Preenchimento – Quadro IV-A 

Este quadro tem apenas um carater introdutório ao quadro seguinte. Embora alguns 

documentos aqui descritos não sejam de carater obrigatório pelo software, em caso de 

necessidade indicada no texto informativo deste quadro, estes devem ser anexados no quadro 

VIII. 
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Preenchimento – Quadro IV-B 

Todos os elementos do agregado familiar com rendimentos devem indicar o valor mensal 

ilíquido, bem como a proveniência dos rendimentos. Apenas devem ser adicionados elementos 

do agregado familiar que tenham rendimentos. 

Para adicionar escolhe-se o elemento do agregado familiar, coloca-se o valor e a proveniência 

dos seus rendimentos e clica-se no botão “Adicionar”. Clicando no botão “Remover” irá eliminar 

os dados dos rendimentos afetos ao elemento do agregado indicado pelo ponteiro. 
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Preenchimento – Quadro V e VI 

Este ecrã é composto por dois Quadros: Quadro V e Quadro VI. O quadro V deve ser preenchido 

com o valor nulo no caso de não existirem rendas. 

O Quadro VI pretende que indique informações sobre benefícios sociais que já possuiu e que 

possa usufruir atualmente. 
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Preenchimento – Quadro VII 

Neste quadro o aluno deve declarar se existem doenças graves e/ou permanentes e se têm 

despesas obrigatórias e indicar quais os elementos do agregado que são portadores dessas 

doenças. Para adicionar um membro do agregado que seja portador de doença deverá 

selecionar o nome do elemento e carregar no botão “Adicionar”. Clicando no botão “Remover” 

irá eliminar a indicação de que o elemento do agregado familiar possui uma doença. 

Nota: Alterar o campo “Existem doenças graves e/ou permanentes” do valor “Sim” para “Não” 

elimina em definitivo toda a informações sobre os elementos do agregado inseridos como 

portadores de doença. 
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Preenchimento – Quadro VIII 

Neste quadro o aluno deve ter em mente que os documentos a anexar devem ser os 

considerados implicitamente como obrigatórios e os que devido a condições impostas em 

quadros anteriores também devem ser anexados. 

 

Para adicionar um documento deve efetuar as seguintes operações: 

1. Selecionar o tipo de documento, observar as informações que surgem por baixo da 

seleção do tipo de documento: Breve descrição do documento, Tipo de ficheiro 

requerido (jpg, pdf, etc.), tamanho máximo admitido, entre outras.  

2. Colocar uma descrição sobre o ficheiro; 

3. Clicar no botão “Procurar” para indicar o ficheiro a enviar para a candidatura. Após este 

passo, alguns alunos julgam que o ficheiro já se encontra anexado, situação que não 

corresponde à verdade; 

4. Clicar no botão “Adicionar” para que o ficheiro seja verdadeiramente anexado à 

candidatura. 

Pode ainda realizar uma verificação da correta anexação do ficheiro colocando o ponteiro à 

frente do ficheiro que pretende verificar. Depois voltar a clicar na descrição deste para que este 

seja visualizado no seu computador. 
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Dicas sobre diferentes tipos de documentos e seus tamanhos 

Conversões de tipos de ficheiros e seus tamanhos podem ser realizados através de diferentes 

tipos de software de desenho e de digitalização de documentos. A redução da resolução da 

digitalização, o número de cores utilizadas, digitalizar apenas as áreas necessárias permite 

reduzir o tamanho de um ficheiro. Normalmente qualquer software de digitalização permite 

escolher o tipo de ficheiro que se pretende armazenar a digitalização. 

Preenchimento – Quadro IX 

Este quadro serve para que o aluno assuma as informações que prestou da sua candidatura. 
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Após submissão da candidatura 

Após submeter a candidatura com sucesso poderá imprimir toda a informação que preencheu 

ao longo da candidatura, basta clicar na hiperligação conforme indicado na figura abaixo: 
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Informação da candidatura 

 

 

 


