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ACESSO AO PORTAL DO CANDIDATO

O primeiro passo é acessar o portal do candidato. Para acessa-lo, faça 
o login utilizando seu e-mail, celular ou CPF e a data de nascimento 
como senha. Caso ainda não possua uma inscrição, acesse o portal 
de uma das nossas unidades para realiza-la. 
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ÁREA DO CANDIDATO

Dentro do portal, o candidato terá acesso a todas as inscrições realizadas. 
Basta selecionar um processo em que esteja CONFIRMADO para verificar 
se o mesmo exige ou não o envio de documentos. Se for necessário, 
clique em ENVIAR.
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DOCUMENTOS EXIGIDOS

Aqui o candidato terá acesso a todos os documentos exigidos. 
Documentos que possuem * são obrigatórios e devem ser enviados. 
O formato do arquivo deve obedecer as orientações, sendo PDF, JPG 
ou PNG. Clique em SELECIONAR ARQUIVO para carrega-lo. 
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SITUAÇÃO DO CARREGAMENTO

Os arquivos carregados terão seu nome exibido junto com o seu 
formato. Arquivos que não atendem o formato exigido não serão 
carregados. 
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COMO DELETAR DOCUMENTOS CARREGADOS

Caso deseje apagar um arquivo já carregado, basta clicar no símbolo 
da lixeira para que o mesmo seja deletado. Para carregar um novo 
arquivo, clique em SELECIONAR ARQUIVO. 
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ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO

Após a realização do carregamento de todos os arquivos desejados, 
basta clicar em ENVIAR ARQUIVOS. 
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ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO

Após o envio de todos os documentos, o candidato poderá realizar o 
acompanhamento do processo no portal do candidato. Para isso, basta 
clicar em ACOMPANHAR.
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REPROVAÇÃO

Caso algum documento seja reprovado pela secretária da unidade, o 
mesmo exibirá o status RECUSADO reportando o motivo. O candidato 
então deverá providenciar novamente o envio da documentação correta. 
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APROVAÇÃO

Após a aprovação de todos os documentos exigidos, a área de 
acompanhamento será exibida na cor verde, juntamente com a 
informação de que todos os documentos foram aprovados. O candidato 
poderá clicar em ACOMPANHAR para confirmar estas informações. 




