
 

EXAME DE ACESSO 2022/2023 

PROCESSO DE INSCRIÇÃO PARA O EXAME DE ACESSO 
 

1. As inscrições serão feitas via online na página web: www.umn.ed.ao  clicando no link candidaturas; 

 

2.  No processo de inscrição, os candidatos deverão carregar (upload) obrigatoriamente os seguintes documentos: 

a. Bilhete de Identidade, para os cidadãos nacionais e passaporte ou cartão de residente, para os estrangeiros; 

b. Comprovativo de pagamento de 5.000,00 AKZ (CINCO MIL KWANZAS) para cada uma das opções em que o 

candidato se inscreve, obtido no portal e pagamentos http://candidato.umn-portal-pagamentos.ao 

c. Certificado do segundo ciclo do ensino secundário ou equivalente, com notas discriminadas em todas as 

disciplinas e anos. 

OBS: 

 Os candidatos que não tiverem em sua posse o certificado do II ciclo do ensino secundário, por razões 

inimputáveis a eles, poderão candidatar-se, condicionalmente, sem o referido documento 

 Os candidatos que forem admitidos, deverão apresentar, obrigatoriamente, os originais do B.I. e do 

Certificado do II Ciclo do Ensino Secundário, acompanhados com as respectivas fotocópias, no acto da 

matrícula; 

 

http://www.umn.ed.ao/
http://candidato.umn-portal-pagamentos.ao/


 

d. Para os candidatos na condição de antigos combatentes e deficientes de guerra e de seus respectivos 

descendentes até ao 1º grau e os descendentes de combatentes tombados ou perecidos até ao 1º grau, além 

dos documentos acima referidos, deverão carregar os documentos complementares seguintes: 

 OA declaração emitida pelos serviços competentes dos Antigos Combatentes e Veteranos de Guerra da 

localidade onde o beneficiário está recenseado e controlado; 

 

e. Os candidatos na condição de portadores de deficiência, além dos documentos normais, descritos no ponto 

deverão carregar, adicionalmente, os seguintes documentos: 

 Um documento médico que certifique o tipo e o grau de deficiência; 

 Na ausência do documento médico, referido no ponto 4. Alínea a), deverão carregar uma página, papel 

A4, onde os próprios candidatos deverão descrever, de forma mais clara possível, a deficiência de que 

são portadores. 

 

 



PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

Candidatos pela 1.ª Vez (sem histórico 
de candidatura) Universidade Mandume 

YA Ndemufayo 
 
 

Candidatos pela 2.ª Vez (com histórico 
de candidatura) na Universidade 

Mandume Ya Ndemufayo 
 

1.º Passo – Pagamento da inscrição em: 

 http://candidato.umn-portal-pagamentos.ao 
 

2.º Passo – Pré-registo e inscrição no SIGU-
Alunos em: 

 https://sigu-alunos.umn.ed.ao 

OBS: Vídeo ilustrativo para candidatura em  

 www.umn.ed.ao  

 

Passo único: Pagamento da inscrição em: 

 http://candidato.umn-portal-pagamentos.ao 

 
Mais informações em 

  www.umn.ed.ao 
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