BOLSA DE CANDIDATURAS
MeP-RAM
Este manual de procedimentos foi criado de forma a explicar, quais os passos a seguir na
criação de utilizadores, assim como, na criação e submissão de candidaturas, através da Bolsa
de Candidaturas do portal SIMplifica.
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Acesso à Bolsa de Candidaturas
De forma a aceder à Bolsa de Candidaturas, terá de abrir o seguinte endereço:
•

https://simplifica.madeira.gov.pt/simplifica/service/210?idSubTheme=55
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Registo de Entidade
Após abrir a página de acesso à Bolsa de Candidaturas, o utilizador:

Deverá clicar no botão “Entrar”, e escolher o botão
“Registar”.

Deverá escolher que tipo de entidade o registo irá
ficar associado. O restante formulário irá-se moldar a
esta escolha.

Registo de Pessoa Singular
Para este tipo de entidade, o utilizador deverá preencher os campos identificados, tendo em
atenção, os campos obrigatórios com um (*) e os campos onde é necessário preencher pelo
menos um dos campos assinalados (**):
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Registo de Pessoa Coletiva (Micro e Pequenas Empresas)
Para este tipo de entidade, o utilizador deverá preencher os campos identificados, tendo em
atenção, os campos obrigatórios com um (*) e, os campos onde é necessário preencher pelo
menos um dos campos assinalados (**).

Aceitação da Política de Privacidade
Seguidamente, o utilizador deverá ler e aceitar os termos existentes da política de privacidade:

Deverá por último, clicar no botão “Guardar”, onde irá receber a seguinte informação no
endereço de correio que utilizou no ato do registo:
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Irá também receber uma mensagem de correio no endereço mencionado no registo e, deverá
clicar no link com o texto “aqui”, recebendo de imediato, a informação com a confirmação do
registo.
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Autenticação na Bolsa de Candidaturas
Após abrir a página de acesso à Bolsa de Candidaturas, o utilizador:
Deverá clicar no botão “Entrar”, e escolher o
botão “Iniciar Sessão”.

Deverá introduzir as suas credencias de acesso,
ativadas anteriormente.

Deverá clicar no seguinte Botão:

Seguidamente, deverá escolher o sistema
MeP-RAM:

Irá ser encaminhado para a área deste
apoio financeiro
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Solicitação do Apoio MeP-RAM
De forma a iniciar o procedimento de solicitação do apoio MeP-RAM, deverá clicar no botão
“Solicitar”.

1º Passo – Identificação da Empresa
Irá ser encaminhado para o primeiro passo, onde terá de preencher os dados da empresa
que se está a candidatar e ainda, os dados do responsável pela candidatura.
Após o preenchimento, deverá clicar no botão “Continuar”.

2º Passo – Preenchimento do Formulário do Requerente
Ao iniciar o segundo passo, deverá escolher o Tipo de Empresa e qual o CAE que enquadra
a sua empresa:
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Seguidamente deverá ler e aceitar a declaração de compromisso RGPD:

Deverá anexar os seguintes documentos:

Deverá indicar o IBAN e anexar o comprovativo do mesmo:
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Deverá anexar os seguintes documentos. Tenha presente que, sempre que se deparar com o
sinal “**”, significa que é obrigatório preencher pelo menos um dos campos assinalados.
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Deverá indicar o número de trabalhadores que consta da DMR – Declaração mensal de
remunerações relativa a dezembro 2020 e anexar os seguintes documentos:

Após o preenchimento e anexação dos documentos obrigatórios, deverá clicar no botão
“Continuar”, de forma a transitar para o passo seguinte.

3º Passo – Confirmação da Submissão
Ao iniciar o terceiro passo, irá verificar que a candidatura foi submettida para validação da
Entidade Responsavel.
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Rastreamento de Pedidos na Bolsa de
Candidaturas
A área de Rastreamento de Pedidos é responsável por manter disponível ao utilizador, todas
as candidaturas que estejam nas seguintes situações:
•
•

Candidaturas em Preenchimento;
Candidaturas devolvidas ao utilizador devido a falta de documentação.

Candidaturas em Preenchimento
Pode iniciar o processo de candidatura e, caso entenda, sair e voltar ao preenchimento quando
lhe convir.
Assim, e, após entrar na sua área reservada, deverá clicar no menu acima indicado, onde irá
aceder ao Rastreamento de Pedidos. Deverá depois, clicar na
acedendo assim, à
candidatura em preenchimento.

Candidaturas devolvidas ao utilizador devido a falta de documentação
A Entidade Responsavel após validação da sua candidatura poderá considerar que a mesma
se encontra incompleta, nomeadamente devido a anexos em falta. Assim, poderá tramitar o
estado da sua candidatura submetida de volta para si, de forma a poder completar / anexar a
documentação em falta.
Assim, e, após entrar na sua área reservada, deverá clicar no menu acima indicado, onde irá
aceder ao Rastreamento de Pedidos, onde deverá clicar na
acedendo assim, à área de
anexação de documentação, onde deverá incluir a documentação em falta. Após finalizar a
anexação dos documentos, deverá clicar no botão “Continuar”.
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