
COMO FAZER UMA CANDIDATURA À EAMCN 

 

Todas as candidaturas devem ser submetidas online, através do site da escola 

www.emcn.edu.pt no separador admissões 23/24 

 

 

Para fazer uma candidatura com sucesso à EAMCN 

Passo 1 - Ler atentamente as instruções e informações disponíveis neste manual 

 

Passo 2 – No caso de ser um aluno que SABE TOCAR, deve consultar o repertório obrigatório de 

admissão em Admissões 23/24»Conteúdos das provas de admissão 

 

Passo 3 – No site da escola, clicar em Formulário de Candidatura online – leia também a política 

de proteção de dados  

 

Passo 4 – Preencher todos os campos do Formulário de Candidatura. No separador “Documentos” 

fazer upload de:  

- Declaração de matrícula da escola do ensino geral (digitalizada); 

- Declaração de matrícula da escola de música (digitalizada) – só para candidatos a provas de 

transferência; 

- Comprovativo de transferência bancária – para candidatos ao Curso de Iniciação Musical e 

candidatos no prazo suplementar; 

- Fotografia do aluno em formato JPEG (apara uso dos Serviços Administrativos em caso de 

matrícula). 

 

Passo 5 – Pagamentos: Os alunos candidatos ao Curso de Iniciação efetuam o pagamento de 10€ 

e carregam o talão ou comprovativo de pagamento no Formulário de Candidatura 

Os alunos candidatos a qualquer curso que se candidatem no prazo suplementar efetuam o 

pagamento de 20€ de multa (no caso dos alunos de Iniciação este pagamento é cumulativo aos 

10€) e carregam o talão ou comprovativo de pagamento no Formulário de Candidatura 

Sem os pagamentos devidos efetuados e submetidos no formulário a candidatura não será aceite. 

Não se efetuam devoluções. 

 

IBAN para pagamentos: PT50 0781 0112 0112 0012 64926 

http://www.emcn.edu.pt/
http://www.emcn.edu.pt/index.php/admissoes-2023-24
http://www.emcn.edu.pt/index.php/conteudos-provas-de-admissao-eamcn


Passo 6 – Após a submissão de Candidatura não é necessário ligar ou enviar email aos Serviços 

Administrativos desde que apareça “Candidatura Submetida” na fase final da Candidatura. Baixar 

e guardar o formulário de inscrição 

 

Passo 7 – Caso verifique alguma incorreção na candidatura submetida, pretenda mudar o 

instrumento a que se candidata, ou tenha sido contactado deve clicar numa das cruzes pretas que 

se apresentam na zona inferior do último ecrã para proceder à correção. 

 

 

 

 

 

 

Passo 8 – Verificar o Calendário das Provas de Admissão e aguardar pela publicação das 

convocatórias no site da escola em Admissões 23/24» Convocatórias SEDE ou em Admissões 

23/24»Convocatórias PÓLOS 

 

Passo 9 – Caso exista alguma incorreção na convocatória publicada ou caso o nome do aluno não 

conste nas listas de convocatórias contactar os Serviços Administrativos através de 

secalunos@emcn.edu.pt 

 

Passo 10 – Caso existam incorreções nas convocatórias, as mesmas são alteradas e republicadas, 

podendo a hora das provas ser alterada. Assim, deve rever as convocatórias na véspera do dia da 

prova. 
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