CANDIDATURAS PÓS-GRADUAÇÃO (2º CICLO, 3º CICLO, CFA)
Mestrados, Doutoramentos, Especializações

A formalização de candidatura a curso de pós-graduação (2º ciclo, 3º ciclo, cfa) pressupõe o acesso à respetiva
plataforma, utilizando como browser o “Google Chrome” ou o “Mozilla Firefox” (o browser “Internet Explorer” não
deve ser utilizado para tal).
O acesso à plataforma de candidaturas pode ser efectuado através do endereço https://paco.ua.pt , seleccionando a
opção “Candidaturas Pós-Graduação”,

Que lhe dá acesso à página de candidaturas (também diretamente acessível através do endereço
https://paco.ua.pt/Candidaturas) :
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Havendo lugar a registo para criação de login de utilizador universal, deve, seguindo as instruções, aceder a
http://id.ua.pt, seleccionando a opção “criar utilizador@visit” e preenchendo todos os dados solicitados: dados
pessoais, definir UU e confirmação.
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Terminada a criação do login de utilizador universal, deve voltar ao separador “Candidaturas - Entrada”.
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Tratando-se de uma primeira ou nova candidatura, deve seleccionar a opção “Nova candidatura”:

Em seguida, selecionar a opção “Pós-graduação (2º ciclo, 3º ciclo, cfa)”

Nesta opção pode escolher fazer candidatura a programas doutorais (cuja lista de cursos com edital aberto se
encontra discriminada), a cursos de mestrado e a cursos de especialização. No que diz respeito às opções
“Candidatura a cursos de mestrado” e “Candidatura a cursos de especialização”, estas permitem efetuar a escolha
de mais do que um curso (até ao limite de 6 opções de escolha).
Os mestrados que figurem na lista de forma isolada (“Mestrado em…”) implicam um processo de candidatura único,
que não impede de efetuar outras candidaturas a opções de concurso que estejam identificadas nesta listagem.
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Depois de selecionar a opção de concurso pretendida, terá acesso a uma página em que deverá proceder ao
preenchimento da informação solicitada numa sequência de menus, para formalizar a sua candidatura:
•

Dados pessoais (a) – a sua identificação civil, fiscal, profissional e os seus contactos

•
•
•
•

Habilitações académicas (a) – grau, instituição, curso, data de conclusão, nota final
Experiência profissional – informação sobre as várias funções exercidas e sua duração
Formação profissional – informação sobre as várias acções de formação frequentadas e sua duração
Publicações/comunicações – identificação das várias publicações/comunicações que fez ou em que
participou
Conhecimento de línguas – informações sobre o tipo de conhecimentos que tem de línguas
Voluntariado – identificação das ações de voluntariado em que esteve envolvido
Anexos (a) – upload dos vários documentos comprovativos das informações inseridas (documentos de
identificação, certificados de habilitações, comprovativos de experiência profissional e de formação
profissional e outros que entenda pertinentes para avaliação pelo júri)
Cursos (a) – selecção dos cursos a que se candidata, indicando a ordem pela qual o faz (no caso de
“Candidatura a cursos de mestrado”)
Confirmar e submeter – onde confirma a sua candidatura, tem acesso ao seu resumo e comprovativo e
seleciona o método de pagamento

•
•
•

•
•

(a) Informação de preenchimento obrigatório

No fim do processo receberá um mail com os dados necessário para efetuar o pagamento.

5

Dados pessoais

Notas:
•

no caso de a sua morada não ter associado um código postal, deverá, neste campo, inserir “000”

•

Se o seu documento de identificação não tem associado um prazo de validade, deverá selecionar
“documento tem validade vitalícia”
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Habilitação académica

Ao terminar a inserção da habilitação académica deverá “guardar” os dados e, para cada habilitação que pretenda
inserir, deverá selecionar “+adicionar” e repetir o processo anterior.
Cada habilitação lançada é passível de ser editada (para efetuar correções) ou de ser apagada (caso não pretenda
que a mesma seja considerada para efeitos de candidatura). Para tal deverá selecionar, respectivamente, as opções
“editar” ou “apagar”.
Em cada informação que insere, nesta e noutras fases da candidatura, os dados vão sendo apresentados da seguinte
forma, que lhe permite verificar que a informação foi adicionada e editá-la ou apagá-la.

xx

xx
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Experiência profissional

Formação profissional
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Publicações/comunicações
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Conhecimento de línguas

Voluntariado
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Anexos - documentos de identificação, certificados de habilitações, comprovativos de experiência profissional e de
formação profissional e outros que entenda pertinentes para avaliação pelo júri

Nota: são aqui apresentados apenas alguns exemplos relativos a toda a informação que deve inserir.
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Cursos - selecção dos cursos a que se candidata, indicando a ordem pela qual o faz (no caso de “Candidatura a cursos
de mestrado”, em que pode candidatar a mais que um curso)
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“Guardada” a selecção de cursos que fez, surge-lhe a informação inserida:

Confirmar e submeter – resumo da candidatura e sua confirmação
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Confirmando a candidatura, tem acesso ao seu resumo, do qual pode obter “comprovativo”.

Informação que lhe é fornecida sobre os métodos de pagamento:

Sendo cidadão estrangeiro e não residindo em Portugal, poderá ainda efetuar o pagamento através de cartão de
crédito ou vale postal. Se tiver dificuldades com o processo de pagamento, deve enviar mail para
candidaturas@ua.pt a solicitar apoio.
14

Receberá em seguida um mail confirmando a sua candidatura e dando-lhe a informação necessária para proceder ao
pagamento.

Para concluir uma candidatura que já tenha iniciado/guardado, ao aceder a https://paco.ua.pt/Candidaturas deve
selecionar “As minhas candidaturas”, para a visualizar. Até ser submetida, a candidatura pode ser “editada” para
efeitos de correção de dados ou inserção de nova informação.

Depois de submetida, já não poderá alterar a sua candidatura. Caso pretenda alterar alguma informação que inseriu,
deverá solicitá-lo para candidaturas@ua.pt, identificando-se, dando o número da sua candidatura e explicando a
alteração que pretende seja efetuada. Caso pretenda inserir novos documentos, deverá enviá-los como anexo a este
mail de pedido de alteração de candidatura.
Qualquer pedido de esclarecimento adicional deve ser enviado para candidaturas@ua.pt
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