
Guião para Candidatura

Os processos de candidatura aos cursos ministrados pela ENSP-NOVA são efetuados através da plataforma CSSnet, que poderá 
encontrar em: https://candidaturas.ensp.unl.pt/cssnet-ensp/page.

Para iniciar o processo de candidatura, 
deverá antes de tudo registar-se na 
plataforma. Clique em Registar no local 
assinalado.

Após preenchimento dos dados de 
registo, receberá um email de 
confirmação com o seu nome de 
utilizador, a palavra-passe escolhida, e 
um link de confirmação da inscrição.

A palavra-passe terá que conter 6 a 16 
caracteres, com pelo menos uma letra 
maiúscula, uma minúscula, um número 
e um caracter especial (!@#$%&). Por 
exemplo: ca21#ENsP

1 - Efetuar registo

https://candidaturas.ensp.unl.pt/cssnet-ensp/page
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Ao efetuar login pela primeira vez, será necessário validar o consentimento de utilização de dados. Pode autorizar (ou não 
autorizar) o uso do seu email para envio de oferta formativa e eventos por parte da ENSP-NOVA no futuro. O seu email não será 
usado para outros efeitos.

Deve selecionar a opção pretendida e 
confirmar. (1)

Após confirmar a sua seleção, deverá 
clicar “> Prosseguir para a página 
principal” para dar início ao processo 
de candidatura. (2)1

2

2 - Validar consentimento
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Deverá selecionar o regime de candidatura “Concurso Geral”.

Os candidatos ao Mestrado em Saúde Pública que tenham completado o Curso de Especialização em Saúde Pública (CESP) na 
ENSP-NOVA deverão selecionar o regime “Diplomado do Curso de Especialização em Saúde Pública”.

Após selecionar o regime de 
candidatura, deverá escolher o curso a 
que se candidata.

Cada utilizador apenas se pode 
candidatar a um curso. Caso deseje 
apresentar a sua candidatura a mais 
que um curso, terá que criar um novo 
utilizador (pode usar o mesmo 
endereço de email para ambas as 
fichas).

3 - Selecionar regime de candidatura
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Deve preencher os campos com a informação relativa ao último grau académico obtido que considere mais relevante para 
apreciação da sua candidatura.

1. Selecionar a instituição
2. Selecionar o grau académico
3. Escolher o curso
4. Preencher o ano de conclusão
5. Indicar a nota final

Caso a sua instituição não esteja listada, 
deverá escolher a opção “Outra”, 
seguindo os mesmos passos.

4 - Preencher habilitações
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Deve preencher os seus dados pessoais. Todos os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são de preenchimento 
obrigatório.

Após preenchimento de todos os 
campos, clique “Seguinte” no final da 
página.

Ao submeter este passo, a sua 
candidatura ficará guardada, podendo 
sair e retomá-la quando entender. 
Poderá alterar ou corrigir os dados 
antes de terminar o processo de 
candidatura.

5 - Preencher dados pessoais
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A lista de documentos a submeter está disponível na página do curso encontrada em https://www.ensp.unl.pt/cursos/. Poderá 
fazer upload de documentos em qualquer formato, embora cada documento esteja limitado ao tamanho máximo de 5 MB.

Todos os documentos marcados com 
um asterisco vermelho (*) são de 
preenchimento obrigatório.

6 - Inserir documentos

https://www.ensp.unl.pt/cursos/
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Após completar todos os dados poderá visualizar um resumo da sua candidatura. Caso deseje proceder a alterações aos dados 
apresentados, pode ainda fazê-lo clicando em “Alterar Dados Candidatura”.

Para submeter a sua candidatura, deve 
clicar o botão “Formalizar Candidatura” 
no local assinalado.

7 - Submeter candidatura
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Após formalizar a sua candidatura, terá acesso aos dados apresentados abaixo. Pode consultar aqui o estado da sua candidatura a 
qualquer momento. 

Neste exemplo, a candidatura encontra-se formalizada, mas condicional por falta de pagamento. A taxa de candidatura deverá ser 
liquidada através da modalidade “Pagamento de serviços”.

Deve descarregar os documentos 
indicados:

1. Listagem de emolumentos, onde 
consta a Entidade e Referência MB 
para liquidar a taxa de candidatura.

2. Comprovativo de candidatura

Uma vez efetuado o pagamento, a sua 
candidatura está concluída.

1

2

8 – Efetuar pagamento e concluir candidatura


