Tutorial Validação de Credenciais (Controlo de Acesso e Perfil do Formando)

1.

Selecionar “Perfil do formando” e de seguida “Controlo de Acesso”.

2.

Clicar no link do site da OM, no seguinte endereço: https://ordemdosmedicos.pt/cursoonline/.
Preencher os campos solicitados: número de cédula profissional e senha.

3.

6.

Caso não tenha senha ou se tenha esquecido da mesma – clique em “solicitar senha”
e preencha o campo com o seu e-mail de registo na Ordem dos Médicos (o email
tem que ser o que está nos registos da OM).
• O e-mail preenchido é inválido? Não se recorda? Tem vários emails? - deverá
contactar a Ordem dos Médicos para proceder à alteração/confirmação de e-mail
(ordemdosmedicos@ordemdosmedicos.pt).
Após preencher o campo com o e-mail associado à OM, e a solicitação, irá receber em
poucos minutos no seu e-mail um link de ativação de password através do qual pode
definir a sua nova senha.
Posteriormente
deverá
digitar
a
nova
senha
no
site
da
OM
em https://ordemdosmedicos.pt/curso-online/ e “validar”.
Preencher número de cédula e senha.

7.

De seguida, selecionar “entrar”.

8.

O seu nome de registo na base de dados da OM será indicado. Este nome será solicitado,
quando voltar à plataforma NAU e deve ser escrito exatamente como indicado para ser
possível a validação.

•

4.

5.

9.

Voltar ao curso na plataforma Nau através do link do site da Ordem dos Médicos
(https://ordemdosmedicos.pt/curso-online/) clicando onde diz: ACEDA AO CURSO AQUI

10. Acederá então à plataforma Nau - “Controlo de Acesso” e clique sobre “refresque”.

11. Preencher os campos: ”Número de Cédula profissional” e “Nome Completo”;
Recordamos que o nome deve ser indicado, tal como foi apresentado na página da OM.
12. Selecionar a opção “Submeter”.

13. Se surgir “ok”, a verde, terá acesso aos conteúdos do curso.
Se receber a informação, a vermelho,” credenciais não confirmadas”, certifique-se que o
nome está tal como apresentado no site da OM e/ou verifique o número de cédula
profissional.
14. Após a validação das credenciais, deverá preencher o “perfil do formando”.
15. Caso não obtenha a classificação de 100% certifique-se que:
• Respondeu a todas as questões;
• Nas perguntas com campos abertos, que introduziu:
o O ano de nascimento (ex:1975 e não a data de nascimento- 15.08.1975);
o Número de anos de serviço e não a idade.
o Médicos sem especialidade: preencher o campo de especialidade com
a informação SEM ESPECIALIDADE.

