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Recomendações Gerais para Preenchimento do Formulário de Candidatura:
Reunir informação:
•

Para o correcto preenchimento do formulário de candidatura deverá ter consigo os seguintes documentos,
referentes a si e a todos os membros do seu agregado familiar: (i) Cartão de cidadão (ou, em alternativa, o
cartão de contribuinte (para preenchimento do número de identificação fiscal (NIF)) e o cartão da
Segurança Social (para preenchimento do número de identificação da segurança social (NISS)); (ii)
Declaração(ões) de IRS; (iii) Declaração(ões) do imposto municipal sobre imóveis (IMI); (iv) Caderneta(s)
predial(ais).
–
–

•
•
•

Para os elementos do agregado familiar que possuem o cartão de cidadão, o NIF e o NISS encontram-se no verso do cartão, associados,
respetivamente, a “Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL” e “Nº SEGURANÇA SOCIAL”.
Para os elementos do agregado familiar que não possuem o cartão de cidadão, o NIF e o NISS encontram-se, respetivamente, no cartão de
contribuinte e no cartão de beneficiário de segurança social.

Deverá certificar-se que tem consigo todos os documentos necessários ao preenchimento dos dados
solicitados.
Para a atribuição da bolsa de estudo poderão ser solicitados meios de prova das informações prestadas.
A submissão da candidatura só é possível depois de carregados todos os documentos que serão solicitados
no final do preenchimento do formulário.
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Recomendações Gerais para Preenchimento do Formulário de Candidatura:
Registar informação:
•
•
•
•
•

Ter atenção aos campos obrigatórios assinalados com (*).
Gravar os dados em cada separador de informação utilizando o botão “Gravar e continuar”.
A qualquer momento pode sair da aplicação e retomar o preenchimento mais tarde. Ter em atenção que,
se sair da aplicação sem gravar os dados, irá perder todas as alterações efectuadas.
Após preenchimento completo dos campos, deverá carregar os documentos solicitados
Após carregamento de todos os documentos solicitados, poderá submeter a sua candidatura.

Nota sobre registo da informação referente à declaração de IRS
•
Para cada elemento do agregado familiar deverá ser indicado o tipo de declaração de IRS em que consta,
seja como sujeito passivo seja como descendente.
Exemplo: Se o candidato não entregou declaração de IRS, mas faz parte da declaração de IRS dos seus pais (como dependente), deverá indicar o
tipo de declaração da qual faz parte como dependente.

•

Os tipos de declaração possíveis são:
–

–
–

Declaração eletrónica: Declaração de IRS entregue através do Portal da Finanças. Estas declarações apresentam um código de validação no
canto superior direito da folha do modelo 3.
Declaração entregue em papel: Declaração entregue em papel no serviço de finanças.
Não tem declaração: O elemento do agregado ainda não entregou declaração de IRS, ou não está sujeito à obrigação de entrega.

Guia do Candidato

Acesso à aplicação
Insira as credenciais de acesso que lhe foram previamente fornecidas para aceder à aplicação e
efetue a sua candidatura à atribuição de bolsa de estudo.
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Página Inicial Candidaturas
Após inserir as credenciais, deverá selecionar a candidatura que pretende consultar e ou
preencher.
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Informação
Já selecionada uma das candidaturas, irá visualizar a informação relativa à mesma.

A partir daqui poderá aceder ao formulário de candidatura premindo o botão “Iniciar
Candidatura”.
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Candidatura – 1. Início
O primeiro passo da sua candidatura apresenta-lhe algumas instruções sobre o seu
preenchimento. Depois de as ler prima o botão “Candidatura – Próximo Passo”.
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Candidatura – 2. Dados Pessoais
Neste separador, deverá registar os seus Dados Pessoais.

Caso pretenda submeter um pedido de alteração relativo à sua
informação académica, deverá premir o botão “Pedir Alteração”.
Surgirá então um novo formulário. Uma vez preenchidos os dados
solicitados, deverá clicar em “submeter”.
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Candidatura – 3. Dados Agregado
Neste separador, deverá registar os dados relativos à composição do seu agregado familiar.

Ao premir “Adicionar membro agregado”, surgirá um
novo formulário onde deverá preencher os dados
relativos a cada elemento do seu agregado familiar.
Uma vez preenchidos os dados solicitados, deverá clicar
em “adicionar”.
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Candidatura – 3. Dados Agregado
Uma vez adicionados todos os elementos do agregado familiar, os mesmos irão aparecer listados
neste separador.

Ter em atenção as opções
disponíveis:
Editar a informação de um
elemento
do
agregado
familiarApagar um elemento
agregado familiar -
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Candidatura – 4. Rendimentos
Neste separador, deverá registar todos os dados acerca dos rendimentos do seu agregado
familiar.

Caso existam
elementos do
agregado familiar
cuja declaração de
IRS tenha sido
entregue em papel
ser-lhe-á solicitada
também esta
informação.

Ao premir “Adicionar rendimento”, surgirá um novo
formulário onde deverá preencher os dados relativos
aos rendimentos constantes da declaração de IRS
entregue em papel e a outros rendimentos. Uma vez
preenchidos os dados solicitados, deverá clicar em
“adicionar”.
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Candidatura – 4. Rendimentos
Uma vez adicionados os rendimentos, os mesmos irão aparecer listados neste separador.

Ter em atenção as opções
disponíveis:
Editar a informação sobre um
rendimento
Apagar um rendimento
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Candidatura – 5. Património
Neste separador, deverá registar os dados solicitados acerca do património do seu agregado
familiar.

Se os elementos do
agregado familiar
detêm imóveis, isto
é, prédios, casas ou
terrenos, deverá
preencher “Sim”.

Após premir o botão “Adicionar imóvel”, terá
que preencher os dados solicitados acerca do
mesmo, concluindo a operação clicando o
botão “adicionar”.
(a informação a preencher consta da caderneta predial
do imóvel ou da declaração de IMI do elemento do
agregado familiar)
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Candidatura – 5. Património
Uma vez adicionados os bens imóveis, os mesmos irão aparecer listados neste separador.

Ter em atenção as opções
disponíveis:
Editar a informação de um
bem imóvel

Apagar um bem imóvel
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Candidatura – 6. Documentos
Neste separador de transição, tendo preenchido toda a informação solicitada e antes de poder
entregar os documentos necessários, é informado da responsabilidade pelos dados fornecidos.

Para prosseguir para a entrega dos
documentos deverá ler na totalidade a
notificação apresentada e confirmar
que tomou conhecimento de todos os
termos e condições.
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Candidatura – 6. Documentos
Neste separador, é informado acerca dos documentos que deve entregar para concluir a sua
candidatura. Os documentos indicados deverão ser digitalizados e carregados.
Nesta área, deverá fazer o
carregamento
dos
documentos
de
autorização de consulta
de dados. Podem ser
pedidas autorizações para
os dados referentes à
Segurança Social e à
situação tributária.

Nesta área são
indicados
os
outros
documentos
necessários.

Não se esqueça de, após ter
seleccionado o documento, clicar em
“carregar”.
Uma vez carregados todos os
documentos, deverá clicar em
“Entregar
Documentos”
e,
seguidamente, confirmar.
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Candidatura – 7. Submissão
Neste separador, poderá, se necessário, acrescentar algumas observações que considere
relevantes para a apreciação da sua candidatura. Após a leitura da notificação deverá submeter a
candidatura, clicando no botão “Submeter Candidatura”.

Para submeter a candidatura terá que
ler na totalidade a notificação
apresentada e confirmar que tomou
conhecimento de todos os termos e
condições.
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Candidatura – 7. Submissão (candidatura submetida)
Após ter submetido a candidatura, surgirá a informação de que a candidatura foi submetida com
sucesso e das ações que pode executar.

Quando esta mensagem
surgir significa que a
candidatura foi submetida
com sucesso.
Informação
ações que
executar.

sobre
pode
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Ajuda ao preenchimento da candidatura
Poderá consultar mais informação de apoio ao preenchimento da sua candidatura recorrendo à
“Ajuda” disponível em todos os separadores. Para isso deve clicar no botão com o mesmo
nome que se encontra no lado direito da página.
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Ajuda ao preenchimento da candidatura
Ao longo do preenchimento do formulário de candidatura, irá encontrar, ao passar o cursor do
rato sobre o nome do campo, textos informativos acerca dos dados pretendidos.
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Documentos – Documentos em Falta
Caso, após a submissão da candidatura, os serviços lhe solicitem documentos complementares
para esclarecer algum aspeto da mesma, deverá digitalizá-los e efectuar o seu carregamento na
área de “Documentos em Falta”.

Nesta área são
apresentados os
documentos
que necessita
de entregar.

Não se esqueça de, após ter
seleccionado o documento, clicar em
“carregar”.
Uma vez carregados todos os
documentos, deverá clicar em
“Entregar Documentos” e confirmar.
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Documentos – Documentos de Candidatura
Na área de “Documentos de Candidatura”, poderá consultar os documentos associados à sua
candidatura, tanto os que enviou como os que lhe foram remetidos.
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Contactos
Caso necessite de algum esclarecimento adicional, poderá entrar em contacto com a entidade
que analisa a sua candidatura, recorrendo à área de “Contactos”.

Lista
de
contactos
da
Instituição.
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Resultado da Candidatura
Após o processo de análise da sua candidatura estar concluído, poderá consultar o resultado da
mesma recorrendo ao separador “Resultado”.

Aqui poderá ter acesso ao
resultado da sua candidatura
e visualizar informação mais
detalhada sobre a mesma.
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