
CANDIDATURA ONLINE

18 de novembro 2021 Unidade de Gestão Académica



1 – Para submissão da sua candidatura aceda ao sítio designado na nossa página.
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https://sigarra.up.pt/fmup/pt/cur_geral.cur_inicio


1. FAZER LOGIN AQUI;
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Nota:

a) Se for estudante da U.P. utilize as suas credências de acesso. Caso tenham expirado, pode 
recuperá-las, através da ferramenta de recuperação ou através de email para helpdesk@med.up.pt, 
indicando o nome completo e o curso que frequentou.
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https://sigarra.up.pt/fmup/pt/GENT_GERAL.LIST_SERVICES
mailto:helpdesk@med.up.pt


b. Se não possuir credenciais de acesso, submeta um pedido de utilizador temporário:

Nota: 

Após preenchimento dos dados, ser-lhe-ão enviadas de imediato as credenciais para o email que tiver 
indicado. 
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https://sigarra.up.pt/fmup/pt/utemp_geral.criar_utilizador_edit


2. Na página dos
cursos, selecione o
curso a que se quer
candidatar;
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3. Descer a página do curso
selecionado, e clicar em
“candidaturas aqui”
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4. Selecionar o curso
e clicar “apresentar
candidatura”

8



4- Submeta a sua
candidatura,
seguindo todas as
instruções que vão
surgindo.
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4.1 - Dados pessoais:

Nota:

- Colocar o nome completo;

- Os dígitos controlo do cartão de cidadão devem estar em letra maiúscula; o país de emissão é
“Obrigatório” quer seja Bilhete de Identidade; Cartão de Cidadão ou Passaporte.
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4.2 – Dados
académicos e
profissionais:
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Nota:
Caso tenha frequentado um ciclo de estudos que não esteja contemplado na nossa base de dados, por favor, insira
o nome manualmente ou escolha um curso / instituição que seja o mais semelhante possível e no campo
“Informações”, coloque a informação correta (ano letivo de conclusão; curso; grau; escola; país). Os dados
indicados serão verificados nos documentos fornecidos.



4.3 – Submissão de 
documentos: 
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Nota:
Todos os campos a vermelho devem ter um documento 
anexado;
Só é possível anexar um (1) documento por item. 



5 – Submeter / Validar a candidatura.

Nota: 

Submeta a sua candidatura se a mesma se encontrar concluída. Antes da submissão, tem a 
possibilidade de “Editar Dados” (dados submetidos) e/ou “Anular” caso não pretenda 
prosseguir com a mesma. 

Atenção! Uma vez anulada a candidatura, não é possível candidatar-se novamente. 
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5.1 – Pagamento da Taxa de Candidatura (apenas aplicável aos Mestrados Integrados; Mestrados e 
Doutoramentos. As candidaturas a cursos de Educação Contínua não implica pagamento de taxa)

Para poder proceder ao pagamento da taxa de candidatura, deverá seguir o exemplo infra e clicar em 
“aqui” para aceder à conta corrente:
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4. No menu “Opções” no lado direito 
do ecrã, selecionar “Conta 
corrente”

15

Filipe Couto

Nome completo do estudante

202112345
Email institucional: up202112345@edu.med.ip.pt 

4. Selecionar “Conta Corrente”
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5 - Gerar referência junto da respetiva 
prestação / MB:

a) Selecionar o símbolo “MB” do 
montante a regularizar



6.  Selecionar a opção 
“Criar Referência”
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7. São gerados os dados para pagamento por 

multibanco
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➢ Candidatos estrangeiros / fora do país:

Os candidatos impossibilitados de regularizar o pagamento por multibanco ou presencialmente poderão fazê-lo seguindo os 
seguintes procedimentos:

Transferência bancária: 
À ordem: Faculdade de Medicina do Porto
Banco: Caixa Geral de Depósitos
NIB: 003501030002959673057
IBAN: PT50003501030002959673057
BIC: CGDIPTPL

Enviar email:
Para: tesouraria.fmup@sp.up.pt
CC: academico_mmed@med.up.pt (Curso de Mestrado Integrado em Medicina)
CC: posgraduacao@med.up.pt (Cursos de Mestrado e Doutoramento)
CC: formacaocontinua@med.up.pt (Cursos de Formação Contínua não conferentes de grau)

Com os seguintes elementos:
- Nome completo; Curso; Item / Motivo de pagamento;
Anexar: 
- Cópia da transferência bancária, Cópia da candidatura.
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mailto:tesouraria.fmup@sp.up.pt


Contactos:
• Núcleo de Ensino Pós-Graduado
• Núcleo de Ensino Pré-Graduado

Unidade de Gestão Académica

Atenção!
Todas as imagens utilizadas na elaboração deste guião são meramente ilustrativas.
Os dados originais são apresentados ao estudante após a sua autenticação no sistema.

https://sigarra.up.pt/fmup/pt/uni_geral.unidade_view?pv_unidade=317
https://sigarra.up.pt/fmup/pt/uni_geral.unidade_view?pv_unidade=331

