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ANEXO II
PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÕES
EFETUAÇÃO DE INSCRIÇÃO:
Iacessar a URL de inscrição no período das inscrições;
II selecionar o edital;
III clicar em EFETUAR INSCRIÇÃO e seguir as orientações ali contidas;
IV preencher de forma completa e correta os dados solicitados para inscrição;
Vinformar o NOME COMPLETO do registro oficial e, opcionalmente, o nome social para travestis e
transexuais;
VI informar o CPF, não sendo permitido utilizar o CPF de terceiros;
VII informar os demais dados solicitados;
VIII realizar a opção pelo curso que deseja concorrer;
IX realizar a opção pela Ampla Concorrência OU por uma das cotas (ver tópicos 2 e 3 do edital);
Xselecionar a opção para “Aproveitar” todas as notas requeridas;
XI no campo “Inscrição”, colocar o número de protocolo apresentado na parte

superior da página.
XII XIII -

informar as notas no padrão de 0,0 a 10,0, utilizando vírgula;
efetuar a inscrição.

CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO:
Iapós sua inscrição, o candidato deverá obrigatoriamente realizar a confirmação da inscrição. O candidato
que não realizar esta confirmação, não terá sua inscrição deferida e não poderá participar do processo de seleção.
II na parte inferior da tela de inscrição, após efetuação, haverá a mensagem sobre a necessidade de confirmação
de inscrição e conterá um link. O candidato deverá clicar no link disponibilizado.
III o link direcionará o candidato para a página principal do Edital.
IV o candidato deverá clicar em CONFIRMAR INSCRIÇÃO.
Vpara acessar, o candidato deverá inserir seu CPF e a senha criada no Formulário de inscrição. Em seguida,
deverá clicar em ACESSAR.
VI para verificar se a inscrição foi realmente confirmada, o candidato deverá:
a) clicar em IMPRIMIR O RESUMO DA INSCRIÇÃO;
b) acessar inserindo o CPF e a senha criada no ato da inscrição;
ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO NÃO CONFIRMADA:
Icaso o candidato deseje alterar sua inscrição antes de efetuar a confirmação, basta efetuar nova inscrição e
confirmar a inscrição desejada;
ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO CONFIRMADA:
Icaso o candidato deseje alterar sua inscrição após efetuar a confirmação, deverá:
a) efetuar nova inscrição;
b) após sua inscrição, o candidato deverá realizar a confirmação da inscrição. O candidato que não realizar esta
confirmação, não terá sua inscrição validada.
c) na parte inferior da tela de inscrição, haverá a mensagem sobre a necessidade de confirmação de inscrição e
conterá um link. O candidato deverá clicar no link disponibilizado.
d) o link direcionará o candidato para a página principal do Edital.
e) o candidato deverá clicar em CONFIRMAR INSCRIÇÃO.
f)
para acessar, o candidato deverá inserir seu CPF e a senha criada no ato da inscrição. Em seguida, deverá
clicar em ACESSAR.
g) todas as inscrições realizadas serão apresentadas em uma tabela. O candidato deverá clicar em ENTRAR na
inscrição que deseja confirmar agora.
h) após clicar em ENTRAR, o candidato será direcionado novamente à página principal do Edital.
i)
clicar novamente em CONFIRMAR INSCRIÇÃO;
j)
acessar inserindo seu CPF e a senha criada no ato da inscrição;
k) uma mensagem será apresentada com a opção de cancelar a inscrição confirmada anteriormente. O candidato
deverá clicar em CANCELAR;
l)
após clicar em CANCELAR, a nova inscrição estará devidamente confirmada.

