
clique em entrar
com gov.br



digite seu cpf,
depois clique
em continuar



coloque a senha do
gov.br e clique em

entrar



Esta é a área do candidato. Aqui
você pode alterar suas inscrições,

acompanhar e fazer novas
inscrições.

escolha o edital em que quer se
inscrever

caso você queira alterar (corrigir) ou acompanhar
sua inscrição, você deve clicar aqui

se você clicar em cancelar sua inscrição, você
não poderá fazer uma nova inscrição para o

mesmo edital. Se precisar corrigir alguma coisa,
clique em alterar



clique em inscrever



confira o edital e clique
em continuar



digite seus dados pessoais
ou confira, se eles já

estiverem no sistema

ATENÇÃO: se aparecer o campo "número
de inscrição externa", insira seu nº de

inscrição mais recente do ENEM



é importante autorizar as
notificações pois muitas

confirmações e avisos são
enviados por celular ou e-mail

após preencher tudo, clique
em "Próximo"



após preencher tudo, clique
em "Próximo"



escolha onde deseja
FAZER A PROVA



selecione a sua
CONCORRÊNCIA.

se você tiver dúvidas sobre a
sua concorrência, pode abrir

o quiz para encontrar a
melhor opção



leia com atenção e, se
estiver correto, clique

em aceitar



esta área é para quem precisa de atendimento
diferenciado no dia da prova. Por exemplo:

mães que estão amamentando, dificuldade de
visão, alguma limitação de locomoção, etc

somente são atendidas as hipóteses previstas
pelo edital 



se você colocar que PRECISA de
atendimento, abrirá esta página,

para você indicar o atendimento e
justificar



responda com atenção ao questionário 

O questionário não altera a classificação
e não interfere no desempenho. Porém,

ele é utilizado para o IFSULDEMINAS
melhorar suas ações e políticas aos

candidatos e alunos. Por isso, responda
com atenção e dados verídicos.



clique em GERAR BOLETO e seu boleto
será carregado para pagamento

caso dê algum erro, basta você ir para a área
do candidato > acompanhar/alterar inscrição >

2ª via boleto

se você for pedir isenção por não ter condições
financeiras de pagar o boleto, confira no Edital

o que deve ser feito e acompanhe os prazos



Este é o boleto para pagamento - confira as
instruções no boleto e realize o pagamento



Esta é a área do candidato, onde você
poderá acompanhar e alterar suas

inscrições e, também, realizar novas
inscrições

BOA SORTE!


