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Candidatura Online para Cursos de Dupla Certificação 
Assistente de Candidatura 
 

1. Introdução 
 
Este documento tem como objectivo descrever sucintamente a forma de utilização do Assistente de Candidatura, 

exemplificando o preenchimento dos formulários e a submissão de uma candidatura aos concursos especiais 

para titulares de cursos secundários de dupla certificação. 

 

Para utilizar o Assistente de Candidatura necessita de uma senha de acesso ao sistema de Candidatura Online e 

cópias digitalizadas dos diferentes documentos que comprovam a sua situação académica: 

 Certificado de conclusão do curso secundário de dupla certificação; 

 Comprovativo da classificação obtida na prova de aptidão (PAP/PAA/PAT/outra) do curso que concluiu; 

 Comprovativo da realização e classificação da prova local de avaliação que realizou em 2020 e/ou 2021; 

 Comprovativo dos eventuais pré-requisitos que sejam exigidos pelos cursos a que concorrer; 

 Comprovativos do direito a beneficiar de eventuais prioridades (candidatos com deficiência, candidatos 
emigrantes ou com preferência regional) definidas pelos cursos a que concorrer. 

 

Quando acede ao sistema de Candidatura Online em https://www.dges.gov.pt/candidatura-dupla-certificacao e 

inicia uma sessão introduzindo o seu nº de identificação civil e a senha de acesso, surge o seguinte ecrã: 

 

 
 
 
Para introduzir uma nova candidatura ou para alterar uma candidatura já submetida deve escolher a opção 

“Candidatura” do menu (assinalada na imagem acima). 
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2. Notas do secundário 
 
A entrega de uma candidatura é feita através de um Assistente de Candidatura organizado em 8 passos, 

correspondentes aos botões 2. a 9. que surgem no lado direito da janela. 

 

Assim que completar o preenchimento dos dados pedidos numa página do Assistente de Candidatura pode clicar 

em “Passo Seguinte” na parte inferior do formulário para passar à página seguinte ou usar os botões do lado 

direito para aceder diretamente a uma determinada página. 

 

Enquanto não forem introduzidos os elementos da primeira página não é possível passar para os próximos 

passos da candidatura. 

 

O assistente inicia o processo com a recolha do código do curso secundário de dupla certificação que concluiu e 

a determinação da área de educação e formação (área CNAEF) que lhe corresponde. 

 

Para facilitar a identificação do código do curso poderá consultar uma tabela dos cursos de dupla certificação e 

respetivas áreas CNAEF, clicando na ligação junto ao campo do curso. 

 

 
 
Após a introdução do código do curso deve preencher a média final com que concluiu o curso, na escala de 100 

a 200, e carregar uma imagem do certificado de conclusão, clicando no botão “Escolher ficheiro” e indicando o 

ficheiro respetivo. 
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Os cursos secundários de dupla certificação integram uma prova de aptidão - profissional, técnica, artística ou 

outra – que geralmente tem uma classificação de 10 a 20 valores. 

 

No campo seguinte deve indicar a classificação obtida na prova de aptidão do curso que concluiu, na escala de 

100 a 200, e carregar uma imagem do comprovativo. Caso a classificação da prova de aptidão esteja integrada 

no certificado de conclusão do curso deverá carregar novamente esse documento. 

 

 

3. Provas locais de avaliação 
 
Nesta página são recolhidas as provas locais de avaliação que realizou em 2020 e/ou 2021. 

No campo da prova local poderá consultar a lista de provas locais e escolher a prova, tendo em atenção o 

consórcio ou instituição onde a realizou, indicado entre parêntesis no início da designação da prova. 

 

Depois de escolher a prova deverá indicar a classificação obtida, na escala 95 a 200, e carregar uma imagem do 

comprovativo, clicando no botão “Escolher ficheiro” e indicando o ficheiro respetivo. 

Para terminar a introdução da prova local deve clicar no botão “Gravar”. 
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4. Contactos 
 
Na página de contactos deve rever o endereço de correio electrónico que está associado à sua conta e 

completar o número de telefone e endereço postal, a utilizar pelas instituições de ensino superior a que concorrer 

caso venha ser necessário contactá-lo para resolver alguma dúvida ou problema com a sua candidatura. 

 

 
 
Se desejar alterar o e-mail associado à sua conta clique na ligação “Alterar e-mail”. A alteração só ficará 

concluída depois de acusar a receção da mensagem de confirmação enviada para o novo endereço. 

Nesta página deve ainda indicar o seu país de nacionalidade e o concelho onde reside na data em que apresenta 

a candidatura: 
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5. Opções de candidatura 
 
Nesta página deve indicar o Gabinete de Acesso ao Ensino Superior (GAES) a que prefere recorrer caso 

necessite de tratar de algum assunto relacionado com a candidatura. 

 

Em seguida deve indicar se tenciona candidatar-se usando alguma das prioridades definidas para os cursos a 

que vai concorrer, caso existam. 

 

Se responder “Sim” a alguma das perguntas sobre prioridades deverá em seguida carregar o documento que 

comprova o direito a beneficiar dessa prioridade. 

 

 
 
No caso da preferência regional deverá indicar o distrito e concelho da escola de conclusão do curso e carregar o 

comprovativo do concelho de residência. 
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6. Opções de curso 
 
Na página 6 pode finalmente indicar os pares instituição / curso a que pretende concorrer: 
 
 

 
 
Deve começar por escolher a instituição do par que pretende. Em seguida poderá escolher o curso de uma lista 

onde aparecem os cursos oferecidos por essa instituição com vagas no concurso especial e que aceitam a área 

CNAEF do curso secundário definida na página 2. 

 

Para terminar a escolha clique em “Adicionar Opção”. 
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No lado esquerdo da grelha são incluídos símbolos especiais (assinalados a verde na imagem) que permitem: 

Seta para cima Trocar a opção indicada com a opção de curso anterior 

Seta para baixo Trocar a opção indicada com a opção de curso seguinte 

Caixote Remover a opção. 
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7. Pré-requisitos 
 
Ao entrar na página 7 o sistema analisa as opções de instituição / curso registadas para determinar se alguma 

dessas opções exige pré-requisito. Em caso afirmativo são então apresentados todos os pré-requisitos 

relevantes, para que indique se neles ficou Apto ou para que preencha a classificação obtida. 

 
 

No caso dos pré-requisitos de matrícula deverá ser carregada uma imagem do documento exigido pelo pré-

requisito. 

 
Os pré-requisitos necessários para a candidatura ficam validados assim que preencher os elementos pedidos, 

que deverá transcrever da “Ficha de Pré-requisitos” que lhe foi entregue pela instituição onde os realizou. 

 
No caso dos pré-requisitos de comprovação sem classificação (Apto/Não Apto) basta preencher o código da 

instituição emissora e a senha de comprovação do pré-requisito. 

 

No caso dos pré-requisitos de comprovação com classificação deve transcrever também a classificação que 

consta na “Ficha de Pré-requisitos”. 
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8. Confirmar 
 

Nesta página deve confirmar cuidadosamente os elementos que indicou para a sua candidatura. 

 

 
 

 
 
Para continuar e passar à página de avisos clique em “Passo Seguinte”. 
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9. Avisos 
 
Na página de avisos poderão surgir um ou mais avisos relacionados com a candidatura que vai submeter. 
 

 
 
 
Se a sua candidatura incluir alguma opção para a qual ainda não reúne condições (por falta de prova local de 

avaliação ou outra condição exigida) surgirá nesta página um aviso a indicar as opções de curso em causa. 

 
Para submeter a candidatura clique em “Submeter”. 
 
 

10. Recibo 
 
O processo de candidatura fica concluído com a atribuição de um número de candidatura e com a impressão de 

um recibo, que servirá de comprovativo dos elementos que introduziu. 

 

 
 
 
O recibo pode também ser impresso a partir do menu de “Documentos” assinalado na imagem. 
 
 
O recibo tem o seguinte aspeto: 
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Até ao final do prazo de candidatura poderá alterar as suas opções de curso ou anular a candidatura já 

submetida. Quando voltar a iniciar sessão o menu apresenta duas novas opções: 

 

 


