
Caros Candidatos, 

Considerando as dificuldades evidenciadas  por um número significativo de  candidatos em apresentar 
cópia de todos os documentos originais que instruem a candidatura com autenticação digital, em 
conformidade com o exigido no n.º 4.3 do Edital de abertura da 14.ª edição do mestrado integrado em 
Medicina, referente ao ano letivo de 2022-2023, publicado no Diário da Republica, 2.ª série, n.º 221 de 15 
de Novembro (Aviso n.º 21436/2021), que se dá por integralmente reproduzido para os devidos efeitos, 
nomeadamente: 
 
“4.2.d — Declaração Médica, de acordo com o modelo constante no regulamento do pré-requisito do 
Grupo A – Comunicação interpessoal de acesso ao Ensino Superior (cópia com autenticação digital); 
4.2.e — Certidão académica com indicação da média final da licenciatura, mestrado ou mestrado 
Integrado (cópias com autenticação digital). Em caso de grau estrangeiro, é da responsabilidade 
do candidato a apresentação da média final devidamente convertida na escala em vigor no Ensino 
Superior em Portugal; 
4.2.f — Certidão de Doutoramento (se aplicável) (cópia com autenticação digital); 
4.2.g — Certificado de habilitações, com listagem das disciplinas, das formações académicas 
anteriores, dispensável para candidatos que concluíram o ciclo de estudos na Universidade do Algarve 
(cópias com autenticação digital). Deverão constar: as unidades curriculares, notas e ECTS (ou 
unidades equivalentes a graus pré Bolonha). Poderão ser solicitados, a qualquer momento, os conteúdos 
programáticos das unidades curriculares. Quando solicitados os candidatos têm um prazo de 5 dias úteis 
para proceder à sua entrega; 
4.2.h — Declarações de entidades de voluntariado e/ou empregadoras, conforme minuta 
disponibilizada para o efeito, cujos campos são integralmente de preenchimento obrigatório (cópias 
com autenticação digital).”. 
 
O Reitor da Universidade do Algarve autoriza aos candidatos constantes da lista provisória como “não-

aceites” por falta de apresentação de cópias com autenticação digital, a juntar à sua candidatura, cópias 

de documentos já anteriormente apresentadas, em estrito cumprimento do exigido pelo edital. 

As referidas cópias com autenticação digital devem ser apresentadas, impreterivelmente, sob pena de 

exclusão da candidatura, até ao próximo dia 08/02/2022, através do endereço de correio eletrónico 

infomedicina@ualg.pt. 

Não será admitida nem a regularização de outras deficiências da candidatura, nem a apresentação 

de cópias de documentos que não tenham sido apresentadas no prazo limite fixado para 

apresentação de candidatura ou que tenham conteúdo diverso. 

Informação complementar sobre a autenticação digital encontra-se disponível na página de apoio 

candidaturas Medicina, no portal da Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas da Universidade do 

Algarve (https://dcbm.ualg.pt/pagina-de-apoio-candidaturas-medicina). 

 

Cumprimentos, 

Comissão de Avaliação e Seleção 
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