Candidatura Passo a Passo
1.1 Candidaturas on-line
Este manual é um documento ilustrativo como efetuar a sua candidatura passo a passo.
Para efetuar o processo de candidatura deverá aceder ao portal de candidaturas da Universidade do Algarve
em https://candidato.ualg.pt/cssnet/page?stage=csshome e clicar na opção Entrar/Registar.

Todos os candidatos têm de realizar o registo na plataforma de candidaturas.

1.2 Termos e condições obrigatório
Os termos e condições obrigam à aceitação para a realização da candidatura.
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1.3 Criação do utilizador
O candidato deverá indicar qual o Nome de Utilizador que pretende utilizar no CSSnet. Deverá introduzir um
correio eletrónico válido.
O nome de utilizador não deverá ter espaços nem caracteres acentuados e deverá ser em minúsculas. Após
a introdução dos dados deverá submeter o registo.
Caso tenha efetuado um processo de candidatura no ano anterior, deverá na mesma, efetuar um novo
registo.
Exemplo:
Nome:
Correio eletrónico:
Confirmação de correio eletrónico:
Após a introdução dos dados deverá submeter o registo.
Após este passo é enviado para conta de correio eletrónico que o candidato apresentou uma mensagem de
correio eletrónico no qual é solicitada a confirmação do registo efetuado pelo candidato.
Verifique na caixa de Spam se o correio eletrónico enviado não foi direcionado para esta, caso não o
encontre, bem como na lista de emails na caixa de entrada.

O registo tem uma validade de 24h, caso não valide o correio eletrónico neste espaço de tempo terá que
efetuar um novo registo, tendo em atenção que terá que criar um novo nome de utilizador.
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1.3.1

Confirmação da criação da conta

Após o candidato confirmar o registo é lhe apresentada a seguinte informação.

A partir deste momento o candidato possui um utilizador e uma palavra-chave para poder efetivar a sua
candidatura.

1.3.2

Acesso ao sistema por um utilizador já registado

Após efetuar a autenticação com sucesso o candidato deverá selecionar o regime pretendido.

1.4 Preenchimento da candidatura
Etapa: Validação de dados Pessoais
O candidato tem de preencher toda a informação relativa aos seus dados pessoais.
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Etapa: Escolha de cursos
O candidato tem de selecionar o curso ao qual se pretende candidatar.

Etapa: Dados Pessoais
À semelhança da etapa anterior, os dados pessoais são de preenchimento obrigatório.
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Caso não preencha corretamente um campo, ou não preencha um campo obrigatório a aplicação não
permitirá que passe para a etapa seguinte.

Etapa: Pré-requisitos
Nesta etapa, deverá indicar a prova que pretende realizar. Após a escolha deverá fazer “Seguinte” para
continuar.

Nota
Caso esteja a efetuar a Inscrição a Provas para titulares de CET/TESP a curso que apresenta várias
provas Específicas deverá selecionar a que pretende realizar, confirmando com “Enter”. Caso não confirme
surgirá uma mensagem de erro: “Tem de escolher temas (Componentes específicas) para os pré-requisitos que assim
o obriguem”.
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Etapa: Documentos do candidato

2 - Selecionar Enviar
1 - Escolher o documento

Neste passo o candidato terá de enviar todos os documentos que são obrigatórios. Os documentos devem
ser enviados preferencialmente em formato PDF, o tamanho máximo do documento a enviar é o indicado no
rodapé desta etapa. No caso de o documento ser composto por vários ficheiros, é necessário agrupa-los num
único ficheiro, recorrendo a uma ferramenta como o ZIP.
Só quando todos os documentos obrigatórios forem enviados é que é possível formalizar a candidatura.

Nota
Deverá sempre passar o cursor nos pontos de interrogação (?) para obter informações
detalhadas sobre cada um dos documentos a submeter.

Se não enviar algum documento, ser-lhe-á mostrada uma mensagem de aviso.
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Após enviar todos os documentos obrigatórios, ao efetuar seguinte irá surgir sempre uma mensagem de
alerta. Caso ainda possua Bilhete de Identidade deverá obrigatoriamente anexar o Número de Identificação
Fiscal.
Etapa: Resumo da candidatura (finalização do processo de registo de candidatura)

Se existir algo a alterar deverá selecionar Alterar Dados Candidatura

1.5 Resumo da candidatura
Caso esteja tudo correto deverá selecionar Formalizar Candidatura.
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No final do processo o candidato deverá imprimir o comprovativo da sua candidatura.

Nota: Deverá consultar o correio eletrónico com regularidade, para esclarecimentos adicionais à candidatura, até receber
confirmação da mesma.
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