Termos e Condições das Candidaturas Online da Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha
Portuguesa (ESSNorteCVP)
Antes de submeter, verifique se os seus dados foram inseridos corretamente. Dados incorretos levam à anulação da
candidatura.
1. O utilizador do sistema de Candidaturas Online declara compreender e aceitar que:
a) Os dados introduzidos e as escolhas efetuadas durante esta forma de candidatura terão o mesmo valor e
consequências dos fornecidos presencialmente junto dos Serviços Académicos da ESSNorteCVP;
b) Após a submissão da Candidatura Online e recebida a documentação solicitada, poderá ser solicitada mais
informação ou documentação adicional para o endereço de correio eletrónico do candidato;
c) A qualquer momento, poderá o candidato confirmar o estado da sua Candidatura Online, sendo da
responsabilidade do mesmo a sua correta instrução e monitorização;
d) O candidato é responsável pela veracidade das informações que fornecer no decurso da Candidatura Online;
e) São devidos à ESSNorteCVP os emolumentos nos termos do Regulamento para Pagamento de Emolumentos, Taxas
e Propinas e suas tabelas em vigor. Caso o candidato não efetue o referido pagamento, a Candidatura Online será
invalidada (exceto nos casos que beneficiem de condições especiais de pagamento);
f) Caso seja detetada qualquer anomalia no processo de Candidatura Online, poderá a ESSNorteCVP, da forma que
considere adequada, proceder à retificação ou à não-aceitação da candidatura, não representando o processo
efetuado nestas condições qualquer garantia de aceitação da candidatura por parte da ESSNorteCVP;
g) A informação fornecida pelo candidato tem que respeitar as normas legais de acesso e ingresso no ensino superior
e o cumprimento dos requisitos próprios da ESSNorteCVP e será posteriormente validada pelos Serviços Académicos
da ESSNorteCVP;
h) Toda a documentação pode ser tomada como verdadeira, sendo a validação mencionada na alínea anterior,
efetuada pelos Serviços Académicos da ESSNorteCVP, na data estipulada em edital, (caso o candidato seja colocado)
mediante apresentação, por parte do candidato, dos elementos probatórios necessários para o tipo de candidatura
efetuada.
2. O disposto nos presentes Termos e Condições aplica-se a todos os concursos, exceto à candidatura para a
frequência de Unidades Curriculares Isoladas.
3. A ESSNorteCVP assegurará as medidas técnicas necessárias à segurança e integridade das informações introduzidas
por este procedimento, nomeadamente no que diz respeito à proteção de dados pessoais, sendo estes utilizados
apenas por esta ESSNorteCVP, para fins académicos ou para futuras ações de divulgação de atividades relacionadas
com a ESSNorteCVP.
4. Todos os emolumentos aplicáveis devem ser pagos por Referência Multibanco. No caso de candidaturas pagas a
partir do estrangeiro, deverá efetuar por Transferência Bancária, devendo o candidato enviar o comprovativo para
contabilidade@essnortecvp.pt.
IBAN: PT50 0045 3090 40194248107 07
SWIFT: CCCMPTPL
Entidade: Cruz Vermelha Portuguesa
Instituição Bancária: Caixa de Crédito Agrícola Mútuo
5. As situações não contempladas nestes Termos e Condições serão analisadas caso a caso pelos órgãos competentes
da ESSNorteCVP.
6. A ESSNorteCVP reserva-se o direito de rever e alterar estes Termos e Condições a qualquer momento, sem
obrigação de comunicação, prévia ou posterior.

Oliveira de Azeméis, 25 de fevereiro de 2019

