CANDIDATOS

PROGRAMA UPSKILL
- Última atualização nov/2022 -

1. Candidatos
1.1 Registo
Para o candidato aceder à plataforma do Programa UPskill terá que fazer o
registo através do link: https://appoddc.outsystemsenterprise.com/UpSkill_FE/Login,
preencher os campos obrigatórios (E-mail; Nome Completo; Password e
Confirmar Password) e clicar em “Registo”. Após registo, o candidato receberá um
email de confirmação e ativação da conta.

Após o registo na plataforma, o próximo passo é a ativação da conta, em que é
necessário ir ao email recebido e selecionar o “aqui”, sublinhado a azul, tal como
mostra na seguinte figura:
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Por fim, ao clicar, abrirá uma nova página, onde é necessário voltar a introduzir o
email e a password, e assim ficará ativada a conta. De seguida, já será possível
iniciar a sessão.

Após iniciar sessão, é necessário preencher os detalhes. No preenchimento inicial
dos detalhes do candidato, irá aparecer o seguinte pop-up, onde podemos aceder,
através do “AQUI” à plataforma de testes.

Posteriormente, também é possível aceder a este link através do Estado da
Candidatura:
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1.2 Perfil
O Candidato ao entrar na sua página, deve preencher todos os campos e
documentos de candidatura através do ecrã “A Minha Informação”. Para
aceder a este, deve clicar no seu nome de registo no canto superior direito:

Para inserir a fotografia de perfil é necessário clicar em “Alterar” e de seguida
procurar a imagem. No final deve clicar em “Guardar Foto”.

1.2.1.

Visualizar o estado de candidatura
O estado atual de candidatura vai estar sempre disponível abaixo da
fotografia, a azul como se observa na imagem anterior. Mediante o percurso
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da candidatura o estado vai alterando automaticamente. Os estados
possíveis são:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
1.2.2.

Candidatura Incompleta;
A Aguardar Resultados Dos Testes;
Níveis Mínimos de Testes Não Atingido;
Candidatura Suspensa;
A Aguardar Fim De Ciclo;
Validação de IEFP Não Aprovada;
A Aguardar Marcação De Entrevista;
A Aguardar Colocação;
Processo De Entrevista A Decorrer;
Entrevista realizada. A aguardar Resultados;
Candidatura Aceite E Colocado(a) em Turma;
Dispensado;
Curso Finalizado;
Em Curso;
Estágio em Curso;
Contratado Por Empresa e
Desistência.

Inserir Nacionalidade e documentos de candidatura
Antes de inserir a documentação o candidato deve selecionar a sua
nacionalidade no dropdown da secção “Nacionalidade”. Se a sua
nacionalidade for portuguesa os documentos a fazer upload são:
▪
▪
▪
▪

Curriculum Vitae (CV);
Ficheiro de Qualificações Académicas;
Frente do Cartão de Cidadão (“CC Frente”) e
Verso do Cartão de Cidadão (“CC Verso”).

Nota: o sistema prevê que, ao fazer upload do Cartão de Cidadão (CC) os campos CC, data
de nascimento e NIF ficam automaticamente preenchidos no formulário, após clicar em
“Guardar”. Alertamos para que, nem sempre o preenchimento é automático pelo que, se
não for, poderá fazê-lo manualmente.
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Caso a Nacionalidade não seja portuguesa os documentos a fazer upload
serão:
▪
▪
▪
▪

Curriculum Vitae (CV);
Ficheiro de Qualificações Académicas;
Passaporte e
Autorização de Residência.

Os documentos deverão estar no formato .pdf ou .zip. Caso tente guardar os
documentos num outro formato, aparecerá um aviso a indicar os formatos
necessários. Não esquecer de clicar no botão “Guardar” depois de inserir os
documentos.
1.2.3.

Inserir detalhes do cidadão
Na secção “Detalhes do Cidadão” aparece um formulário com um conjunto
de dados pessoais, qualificação académica e situação profissional de
preenchimento obrigatório.
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1.2.4.

Inserir as preferências de tecnologia e localização
Na secção “Preferências de Tecnologia e Localização”, o utilizador tem a
possibilidade de selecionar a 1º e 2º opções tecnológicas, bem como a 1º e 2º
opções de localização da ação de formação. Estes 2 campos são de
preenchimento obrigatório.

1.2.5

Inserir texto de motivação
Para além das secções referidas existe a secção “Motivação”, que permite ter
um campo de texto livre onde o candidato expõe as suas motivações de
candidatura.

Por último, antes de guardar as informações, deve aceitar os “Termos e
condições e Política de Dados da plataforma UPskill.

Aquando preenchimento do perfil e após clicar em “Guardar”, surgirá um
pop-up com um link que o encaminhará para a página de testes a
realizar.
Caso o usuário não selecione esta checkbox irá surgir uma mensagem de
alerta, impossibilitando a gravação.
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1.2.6.

Cancelar a candidatura
Para Cancelar a Candidatura deverá clicar no botão vermelho na base do
formulário “Cancelar Candidatura”

Após clicar, surge um pop-up de confirmação com uma caixa de texto que
deve ser preenchida com o motivo do cancelamento. Para confirmar a ação
deve clicar no botão “Sim”.

1.3.

Candidatura

1.3.1.

Cursos em aberto
Este ecrã disponibiliza a visualização de todos os cursos existentes. Para cada
curso está indicada a “Academia”, a “Localização” e o “Estado”. Na coluna do
lado direito de cada curso está um link “Detalhes” que, ao clicar, abre um
outro ecrã com 3 separadores: Informação Geral; Academia; Unidades
Curriculares.
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▪ Informação Geral;

▪ Academia;

▪ Unidades Curriculares.
1.3.2.

Estado da Candidatura
Neste ecrã, o candidato consegue ver o estado atual da sua candidatura, e
todos os passos da sua candidatura a percorrer até terminar o ciclo com os
respetivos estados.
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As fases que já estão completas aparecem com o retângulo azul preenchido.
A fase do ciclo que está a decorrer está sublinhada com uma barra azul, e o
seu estado assinalado, abaixo, com o círculo azul preenchido.

A candidatura está subdividida em 6 fases:
• 1º fase: Candidatura
o Estado: “Candidatura Incompleta”
• 2º fase: Testes
o Estado: “A aguardar Resultado dos Testes”
• 3ª fase: Validação IEFP
o Estado: “A aguardar fim de ciclo”
•
o
o
o

4ª fase: Colocação
1º Estado: “A Aguardar Entrevista”
2º Estado: “Em Processo de Entrevista”
3º Estado: “Entrevista Realizada. A Aguardar Resultados”

• 5ª fase: Curso
o 1º Estado: “Curso a Decorrer”
o 2º Estado: “Curso Terminado”
• 6ª fase: Formação Profissional
o 1º Estado: “Estágio a decorrer”
o 2º Estado: “Contratado Pela Empresa”
Se já tiver notas inseridas do teste de inglês e testes lógicos, há a possibilidade de
consultar estas avaliações no ponto 2: “Resultados dos testes”. Para fechar este popup, deve clicar-se no “x”.
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1.4.

O Meu Curso

1.4.1.

As Minhas Avaliações
Na página “As Minhas Avaliações” é possível o candidato visualizar as suas
avaliações, tanto parciais, como a avaliação final, isto se o candidato já as tiver
atingido.

Caso o candidato possua a avaliação final, o botão “Avaliação Final” fica
disponível e uma vez selecionado é apresentado um pop-up. Se o candidato
não possuir a avaliação final o botão não fica disponível.
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No pop-up é apresentada a avaliação final do candidato, como mostra na
seguinte imagem. Para fechar esta janela basta clicar no “x” do canto superior
direito.
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