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1. | Candidaturas Online 

 

 

O processo de candidaturas online visa agilizar e dar celeridade a todo este 

procedimento, facilitando a comunicação entre Pais e Encarregados de Educação, 

Agrupamentos de Escolas e Escolas Não Agrupadas (AE/ENA) e a Câmara Municipal 

de Gondomar. 

Esta funcionalidade da plataforma SIGA@EDUBOX recolhe e valida de uma forma 

simples os dados necessários em qualquer serviço que o Município disponibiliza aos 

alunos da sua comunidade educativa, como a candidatura às modalidades de ação 

social escolar, ao subsídio de transporte escolar ou serviços nas interrupções letivas. 

Este processo é realizado através do acesso à plataforma com as suas credenciais, 

selecionando o módulo CANDIDATURAS – CANDIDATAR, procedendo de seguida ao 

preenchimento do formulário e anexando os documentos necessários que, após a 

validação, ficarão disponíveis para consulta na área do aluno. 

 

 

Após a abertura da candidatura, alguns dos dados já se encontram pré-preenchidos 

(ex.: nomes, NIF, contactos, morada). Caso algum dos dados esteja incorreto, deverá 

proceder à sua atualização junto dos Serviços Administrativos do AE/ENA. 

Os Pais e Encarregados de Educação apenas devem selecionar as opções de 

candidatura aos serviços desejados . É ainda possível interromper o preenchimento da 

candidatura a qualquer momento e continuar mais tarde, utilizando a opção GUARDAR. 
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Após o preenchimento de todos os dados solicitados, para terminar a candidatura, basta 

clicar em ENVIAR.  

 

 

Depois deste passo, surge a mensagem “Candidatura válida. Deseja Continuar?”. 

Ao clicar em “OK”, dá por finalizado o processo de candidatura. 

 

 



 
4  

 

 

 

Após a submissão da candidatura, poderá ser consultado o relatório da mesma, onde 

consta o registo das respostas submetidas. 

 

 

 

A candidatura poderá ser APROVADA, REJEITADA ou DEVOLVIDA para 

reformular pelos Serviços Administrativos do AE/ENA.  

Após análise da candidatura, os Pais e Encarregados de Educação receberão um 

email informativo relativamente ao estado da mesma. 

Os AE/ENA estarão em condições de esclarecer eventuais dúvidas que possam 

surgir neste processo. 

 

 


