
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



ao encontrar o edital que
deseja, clique em inscrever



confira o edital e clique
em continuar



digite seus dados pessoais
ou confira, se eles já

estiverem no sistema



é importante autorizar as
notificações pois muitas

confirmações e avisos são
enviados por celular ou e-mail

após preencher tudo, clique
em "Próximo"



selecione o campus e o curso
caso tenha dúvidas sobre o

regime de estudo, consulte o
edital



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



insira suas notas, em uma
escala de 0 a 10, conforme o

Edital prevê - ITEM 15



2) confira se o arquivo enviado é
realmente seu histórico escolar
OU a declaração assinada pela

escola (Anexo VIII)

para conferir, clique em visualizar.
Para trocar o arquivo, clique em

excluir, selecione um novo
arquivo, clique em enviar

1) anexe o
arquivo em pdf
contendo seu

histórico escolar
ou a declaração
com suas notas,
depois clique em

enviar.

se estiver tudo
certo, prossiga



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.



este é seu comprovante de inscrição
salve-o no seu computador porque é
a sua segurança de que a inscrição

foi concluída com sucesso

por favor, clique em avaliar o
processo e avalie para que possamos

melhorar o processo seletivo cada
vez mais. Esta etapa não é

obrigatória



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

inscrições e, também, realizar novas
inscrições

BOA SORTE!


