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ESTÁGIO CURRICULAR  

MESTRADO INTEGRADO EM MEDICINA VETERINÁRIA  
 

FAQ 

 

Como obter informações sobre os procedimentos e número de vagas?  

No guia para a realização da candidatura ao estágio curricular (intramuros e extramuros) e no 

calendário de estágios. Ambos os documentos estão disponíveis na página web da FMV. 

 

Quais os prazos de candidatura?  

1.ª Fase/Intramuros: Período de candidatura de 3/12/21 a 3/01/2022; 

2.ª Fase/Extramuros: Período de candidatura de 1/2 a 1/3/2022; 

 

Onde faço a candidatura?  

Na tua área pessoal do Fénix, no separador “candidaturas”. 

 

Não consigo visualizar todos os separadores da barra superior do Fénix?  

Tens de proceder da seguinte forma: 

1.º Tens de reduzir o zoom do teu écran; 

2.º Acede ao último separador que visualizas tal como identificado na fig.: 

 

3.º A partir desse momento surgem as setas, onde tens de aceder para conseguires visualizar os 

separadores seguintes: 

 

 

  

Onde consigo obter o Acordo de Estágio?  

O acordo de estágio está disponível no 12.º Separador “Termo de Estágio”.  

Tens de fazer o upload do documento (por favor observa a fig.): 
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Na candidatura ao estágio para o FMV- HEV (intramuros) que semestre devo escolher, visto que tenho 

disponibilidade para qualquer um deles? 

A candidatura deve ser preenchida do seguinte modo (Exemplo: Orientadora Professora Ana Mafalda 

Lourenço) 

1. No Separador “Nome de Orientado (i)” colocas o nome completo do orientador. Face ao exemplo 

dado o nome a preencher seria Ana Mafalda Lourenço; 

2. No Separador “Local de estágio (i)” colocas o local de estágio tal como está identificado no mapa 

anexo do calendário de estágios. No exemplo dado colocarias: FMV- HEV; 

3. No separador “Período de Estágio (i)” colocas o semestre onde pretendes estagiar. No exemplo 

dado colocarias: 1.º semestre (porque a Professora Ana Mafalda Lourenço tem vagas para os dois 

semestres, como indicado no mapa anexo do calendário de estágios); 

4. No Separador “Tema de estágio(i)” colocas o tema associado à Professora Ana Mafalda tal como 

está identificado no mapa anexo do calendário de estágios. No exemplo dado colocarias: Dermatologia 

veterinária; 

Como te queres candidatar para os dois semestres tens de preencher os separadores “Nome de 

Orientado (ii)”, “Local de estágio (ii)”, “Período de Estágio (ii)”, “Tema de estágio(ii)”, sendo que a 

informação a preencher é exatamente igual à anterior com exceção do separador “Período de Estágio 

(ii)”, onde deves colocar: 2.º semestre; 
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Como obter informações e esclarecer dúvidas? 

Através do correio eletrónico: comissãodeestagios@fmv.ulisboa.pt ou divacademica@fmv.ulisboa.pt 

 

mailto:comissãodeestagios@fmv.ulisboa.pt
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