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O primeiro passo é o acesso ao portal de candidaturas, disponível no endereço: 

https://candidaturas.essa.scml.pt  

Se estiver a decorrer algum período de candidatura será apresentado o respetivo regime, em lista, como 

apresentado na imagem seguinte. Pode confirmar as datas de candidatura através da opção [Datas 

Candidatura] disponível no topo da página.

 

Se não estiver disponível nenhum período de candidatura é apresentada informação de que não existem 

regimes de candidatura ativos. 

 

Em seguida é necessário criar um registo de utilizador, este passo só é necessário uma vez, sendo que 

para o efeito é necessário clicar na opção [Entrar/Registar] no topo direito da página, e preencher os 

dados que são solicitados no quadro de “Auto-registo”. 

https://candidaturas.essa.scml.pt/
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Em seguida é apresentada uma sugestão de preenchimento de dados de registo de utilizador. 

Se surgir um erro com o nome de utilizador preenchido ou com o e-mail, poderá estar relacionado 

com o facto de já existir um registo de utilizador com o nome de utilizador e/ou e-mail que 

preencheu. 

 

É necessário clicar na opção “Li e aceito os termos e condições”. No popup que surge a seguir clicar em 

OK. 
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Foi enviado um e-mail de ativação de conta de utilizador para o endereço de e-mail que forneceu. Sem a 

ativação de conta de utilizador não é possível a utilização destas credenciais na utilização da plataforma. 

(exemplo) 

 

Ao seguir o link enviado no e-mail surge a página de confirmação de ativação de conta, e na mesma, 

pode efetuar a autenticação no portal. 
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Ao fazê-lo é direcionado para a página principal e escolha de regime de candidatura.  
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Selecione o regime de candidatura da sua opção. 
 

Informação de passos de candidatura. 

 

Validação de dados pessoais 

 

Avançar com [seguinte], no fundo da página. 
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Escolha de cursos 
Poderá escolher até ao máximo de 3 opções, sendo no mínimo uma opção obrigatória. 

(exemplo) 

 

Avançar com [seguinte], no fundo da página. 
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Dados Pessoais 
Tenha atenção que só os dados que apresentam (*) são de preenchimento obrigatório:

 

 

Naturalidade 

 Se for estrangeiro, selecionar a opção “Estrangeira” e indicar o país da sua naturalidade; 

 Se for português, então selecionar corretamente distrito, concelho e freguesia; 

Condição perante o trabalho e Profissão: 
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 No caso de ser estudante (Exclusivo) selecionar a opção de “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 dos contactos) 

 

Avançar com [seguinte], no fundo da página. 

Lançamento de Classificações (apenas para candidatos ao concurso institucional) 
 

 

A nota do secundário e a nota da prova específica de Biologia e Geologia são de preenchimento 

obrigatório.  

 

Documentos Candidatura 
 

São apresentados os documentos de recolha obrigatórios ou opcionais para o processo de candidatura. 

Para proceder ao envio de um documento, clique em [Escolher ficheiro], selecione-o no seu 

computador, e por último clique em [enviar]. Deverá repetir este procedimento para cada documento, e 

individualmente, isto é, iniciando e concluindo cada ficheiro separadamente. 
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(exemplo – resultado esperado) 
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Avançar com [seguinte], no fundo da página. 
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Resumo de candidatura 

 

 

Avançar com [finalizar], no fundo da página. 
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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 a validação deverá clicar na opção [Formalizar Candidatura]. 

 

Ao formalizar serão gerados os documentos: comprovativo de candidatura e comprovativo do 

emolumento /débito associado à candidatura. 

Finalizada a candidatura on-line receberá um e-mail com indicações para validação da sua candidatura 

bem como o documento comprovativo da candidatura.  
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Está disponível para download um comprovativo dos emolumentos /débitos efetuados na formalização 

da candidatura. 

(exemplo) 

 


