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Aceda à página online das candidaturas aos programas de emprego

Aceda ao site https://xisconnect.iem.madeira.gov.pt, onde será apresentada a seguinte imagem: 

1. Login na plataforma online

1

1 Clique para entrar 
na plataforma online



Introduza os dados de acesso

Introduza os dados de acesso

Caso não tenha feito 
o registo da entidade, 

clique no botão assinalado

1. Login na plataforma online

2

1

2

Consulte a nossa página do IEM www.iem.madeira.gov.pt/plataforma-candidaturas  para mais informações

Clique para entrar na sua 
área pessoal



Inicie o preenchimento do formulário de candidatura EP, seguindo as instruções: 
2. Candidaturas a Programas de Emprego

1

2

Clicar em “Candidaturas a Programas de Emprego”

Abrir “Nova Candidatura EP”

3 Aguardar o carregamento do formulário

3



Avançar

Será gerado o número da candidatura

Selecione a opção que se 
adequa ao perfil da entidade

2

1

3

Início
2.1. Nova Candidatura EP
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Preencha todos os campos 
obrigatórios

1

Avançar3

Identificação da entidade enquadradora
2.1. Nova Candidatura EP

5

2 Este campo será preenchido 
automaticamente, consoante 
o seu registo da entidade na 
plataforma



Preencha os dados acima
referentes à pessoa responsável 
pelo processo administrativo

Avançar

1

2

Responsável pela parte administrativa do processo
2.1. Nova Candidatura EP

6



Preencher os campos do formulário de candidatura
2.1. Nova Candidatura EP

7

Continue a preencher os dados 
solicitados no formulário de 
candidatura

1



Documentação
2.1. Nova Candidatura EP
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1

2

3

Selecione um dos documentos e escolha 
o respectivo ficheiro, preferencialmente 
em formato .pdf

Após selecionar os documentos, poderá 
ser necessário introduzir a data de fim de 
validade.

Será dispensada a entrega do documento 
selecionado, caso o IEM já possua a cópia 
do mesmo.



Este alerta representa o número de campos
 que foram preenchidos incorretamente

Caso sejam apresentados erros, avance ou recue 
no formulário e corrija os campos assinalados (*) 

Antes de terminar o processo de candidatura, visualize o esquema abaixo para 
confirmar se foram preenchidos corretamente todos os dados necessários.

Campos preenchidos incorretamente
2.1. Nova Candidatura EP
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Poderá guardar um ficheiro 
PDF do formulário

1 2

3

Submeta a candidatura
2.1. Nova Candidatura EP
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Clique para efetuar uma 
verificação de toda a 
informação introduzida

Clique no símbolo para 
submeter o formulário de 
candidatura preenchido

Caso não existam erros nos 
campos de preenchimento, 
poderá guardar o formulário 

Guarde a informação dos campos 
preenchidos mas sem submeter



3.1. Lista de candidaturas
3. Candidaturas Iniciadas

11

Clicar em “Candidaturas Iniciadas”1

2 No menu, acione “Lista de candidaturas” 
para verificar o estado da(s) candidatura(s)


