
Aqui são exibidas a data e hora do servidor como 

referência para o período de inscrição.  

1 - Selecionar os tipos de filtros desejados ou 

para listar todos os concursos, deixar todos os 

filtros nas condições iniciais. 

2 - Clicar no botão “Buscar” para listar os 

concursos. 

Aba “Buscar” para pesquisar 

concursos existentes. 

IMPORTANTE: Não deixe sua inscrição para a “última hora”, pois o upload de todos os documentos necessários pode levar um tempo 
considerável. O sistema não possibilita nenhum upload de documento após o fim das inscrições. 



Tipo de busca por Situação - Inscrições Abertas 

Aba “Concursos” para visualização dos 

concursos listados. 



Tipo de busca por Título - Professor Doutor 



Tipo de busca por Unidade – Escola Politécnica 



Recurso de filtros na tabela de concursos 

Inserir parte ou texto completo nos campos  
no topo das colunas da lista de concursos de  

acordo com o desejado. 

Exemplos de filtros aplicados: 
Coluna Unidade: Poli (Escola Politécnica) 

Coluna Situação: Inscrição (Inscrições abertas) 



Para fazer a inscrição no concurso desejado, selecionar o concurso 

clicando na linha referente ao mesmo e em seguida no botão 
"Inscrição". 



Para fazer o login no sistema, insira o e-mail, a senha de acesso, digite os 
caracteres de segurança e clicar no botão “Entrar”. 

Caso não tenha a senha de acesso ou não lembre da mesma, digitar o e-mail , os caracteres de segurança 
e  clicar no botão “Esqueci/Não possuo chave de acesso”. 



Caso tenha solicitado a senha de acesso, a mensagem acima será exibida.  



Para fazer a inscrição no concurso desejado, selecionar o concurso clicando na 
linha referente ao mesmo e em seguida no botão "Inscrição". 

Caso você já esteja logado, o seu e-mail estará 

exibido nesta área. 



1 - Digitar os dados pessoais. 

2 - Clicar no botão “Salvar” 



1 - Clicar no botão “Escolher arquivo” para anexar os documentos solicitados. 
Os arquivos deverão ser no formado pdf e ter no máximo tamanho de 10MB. 

2 - Clicar no botão “Salvar” 



Caso tenha necessidade de alterar dados pessoais ou substituir arquivos anexados, repetir o 

procedimento de inscrição. 
Note que nem todos os dados pessoais poderão ser alterados. 



Após salvar os dados pessoais o sistema permitirá alterar os arquivos que foram anexados 

anteriormente. Para tanto,  clicar na figura (x) correspondente ao arquivo que se deseja 

remover e em seguida repetir o procedimento para anexar novo arquivo, conforme mostrado 
abaixo. 



Após ter inserido os dados pessoais e anexados os arquivos referentes à inscrição, será necessário 

anexar os documentos do memorial. Para tanto, clicar na linha para selecionar o concurso e em seguida 

clicar no botão acompanhamento. 



Na aba Acompanhamento serão exibidos os documentos de memorial, de inscrição e os andamentos do 

concurso. 
Para anexar os documentos do memorial, clicar no botão “Incluir” da tabela “Documentos do Memorial”. 



 2 - Preencher obrigatoriamente o campo 

que descreve o arquivo sendo anexado (no 

máximo 100 caracteres). 

1 - Clicar no botão “Escolher 

arquivo” para anexar o arquivo 

desejado. 

 3 - Clicar no botão “Salvar”. 

Os arquivos deverão ter no máximo tamanho de 50MB. 



O documento anexado será mostrado na tabela 

“Documentos do Memorial. 

Repetir o passo anterior para anexar outros documentos 

do memorial. 



1 - Para remover um documento anexado, clique na linha 

do documento correspondente na tabela “Documentos 

do Memorial” para selecioná-lo. 

2 - Clicar no botão “Remover”. 



2 - Clicar no botão “Sim” para confirmar a remoção do arquivo ou 

“Não” para cancelar a operação de remoção. 



Visualize os documentos anexados nas tabelas de “Memorial” e 

“Inscrição”. 



Utilize os filtros no topo das colunas para 

localizar o registro desejado. 

Utilize os botões de navegação para mudar a página na tabela 

de acompanhamento. 

IMPORTANTE: Sempre verifique se os documentos subiram com sucesso (clique nos links verdes, faça o download e veja se o documento é 
exibido!) 


