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GUIA 
DE CANDIDATURA 
a Estudante Internacional 
do Ins tuto Politécnico de Tomar (IPT) 

 
OBJETIVOS 

Orientar os alunos candidatos a estudante internacional no processo de 

candidatura. 

DESTINATÁRIOS 

Alunos internacionais interessados em candidatar-se ao IPT para os 
graus de Licenciatura. 

APRESENTAÇÃO 

Este guia pretende orientar os alunos internacionais interessados em 
candidatar-se às Licenciaturas do IPT.  

Esperamos que este guia o/a ajude na preparação da candidatura, 
introdução dos dados e de documentos de forma correta e completa, 

para que a mesma tenha sucesso. 

Caso subsistam dúvidas, por favor contacta o 

serviço de candidaturas através do e-mail 
spoc@ipt.pt ou através dos telefones 

 +351 249 328 216 e +351 249 328 107 

BEM-VINDO AO IPT! 

1. O que preparar 
Antes de apresentares/submeteres a candidatura deves preparar-te 

antecipadamente.  

O edital de abertura do concurso é publicado aqui: 
h p://portal2.ipt.pt/pt/candidaturas/Estudante_Internacional  
e podes optar pela página em língua inglesa ou portuguesa. O edital dá-
te todas as informações rela vas a este concurso especificamente sobre 

prazos, vagas, planos de pagamento. 
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Deves ter consultado a oferta académica do IPT e ter escolhido a 
Licenciatura a que pretendes candidatar-te; podes apresentar até 3 

opções. 

Deves ter con go cópias digitalizadas do teu cartão de iden ficação, 
preferencialmente o passaporte, dos cer ficados do ensino 
médio/secundário e da nota de exame de acesso ao Ensino Superior no 
teu país (por exemplo ENEM – Brasil, GAOKAO – China); para os 
candidatos oriundos de Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e 
Príncipe, Guiné Bissau é apenas exigida a cópia digitalizada dos 

cer ficados do Ensino Secundário.  

Se a tua língua materna não for o Português, deves fazer, assinar e 

digitalizar uma declaração de Língua disponível neste link.  

Deves fazer, assinar e digitalizar a declaração de Nacionalidade, 

disponível neste link.  

Tens de efetuar o pagamento no valor de 100 € para a conta referida à 
esquerda e guardar o respe vo comprova vo de pagamento da taxa de 

candidatura em formato digital.  

2. Como proceder  
O processo de candidatura é, a par r daqui, muito simples.  

Acede aqui à plataforma 

Escolhe a Língua dos formulários (Português ou Inglês);  

Se escolheste português vais deparar com a necessidade de introduzires 
uma variedade de informações, preenchendo os campos de 
iden ficação e de contactos como te mostramos de seguida. 

 

  

 

DADOS BANCÁRIOS PARA 
EFETUARES O PAGAMENTO: 

IBAN:  
PT50 0781 0112 0000 0001 2791 7 

SWIFT:  
IGCPPTPL 

MORADA:  
Quinta do Contador, Estrada da Serra 
2300-313 Tomar 

FAVORECIDO:  
Ins tuto Politécnico de Tomar 

NIF DO ORGANISMO:  
503767549 

VALOR: 
100€ 
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Deves também preencher um quadro sobre as tuas habilitações; o que 
assinalares aqui deves comprovar com a digitalização dos respe vos 
cer ficados. Poderás optar por outra, caso se verifique outro po de 
habilitação. 

Rela vamente à situação da língua portuguesa deves escolher a que 
mais se adapta ao teu caso; no caso de não teres conhecimento da 
língua portuguesa, deves fazer uma declaração assinada em como te 

comprometes a frequência de curso, disponível aqui. 

A opção que assinalares aqui, deve corresponder ao documento que 

introduzires em documentos a anexar. 

  

INFORMAÇÕES/ 
DÚVIDAS 

EMAIL: 
spoc@ipt.pt 

TELEFONES: 
+351 249 328 216 

+351 249 328 107 
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Agora deves registar as licenciaturas a que te candidatas. Podes 
apresentar até 3 opções. Quando abres cada uma das opções tens uma 
listagem dos cursos disponíveis; deves clicar naquele a que pretendes 

candidatar-te.  

 

Deverás, de seguida, anexar todos os documentos comprova vos das 
informações que preencheste anteriormente; atenção que a candidatura 
não poderá se analisada sem que introduzas todos os documentos e 
também o comprova vo do pagamento de 100€. Tem atenção às 
limitações de formato e de Mb dos documentos para não invalidades a 

tua candidatura.  

Tens ainda a oportunidade de acrescentar informação adicional, caso 

consideres relevante. 



 

 

  

Depois de clicares e autorizares o tratamento de dados, de acordo com o 
RGPD, carrega em submeter a candidatura. Receberás, de seguida, no 
teu email uma mensagem comprovando a tua inscrição e um link onde 

podes fazer o download da ficha de candidatura. 

Parabéns. Terminaste o teu processo de candidatura. 

 

 

 

CONSELHOS: 
 Guarda o pdf comprovativo da tua 

candidatura e todos os documentos 
digitalizados que submeteste; 
 

 Consulta os resultados na data 
calendarizada; a informação sobre 
os resultados sai em duas fases: 
resultados provisórios e resultados 
definitivos. 

 
 Deves estar muito atento/a aos 

resultados provisórios, pois serão 
estes que te vão orientar sobre a 
análise preliminar do teu processo e 
a necessidade de correção de 
informações, exclusão, provas a 
prestar e/ou admissão provisória. 
Será no seguimento da saída dos 
resultados provisórios que poderás 
fazer a tua reclamação, caso seja 
necessário. 

 
 Consulta na data prevista os 

Resultados Definitivos para saber 
se ficaste colocado.  

 
 Caso tenhas ficado colocado deves 

efetuar o pagamento da totalidade 
da propina anual na data de 
matrícula conforme edital. De 
seguida serás orientado para a 
emissão do certificado para o visto. 

 
 Logo que tenhas o visto atribuído e 

a viagem comprada, deves 
informar o IPT da tua chegada, 
através do mail gri@ipt.pt  

 
 Lembra-te de guardar os originais 

dos certificados ou cópias 
autenticadas dos mesmos para 
apresentares quando chegares ao 
IPT para o início das aulas. 

 


