TUTORIAL PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO DO PPGEQ-UFU
PASSO 1 – acessar o endereço: www.selecaoppgeq.com
PASSO 2 – acessar o link cadastro na barra de menu

Passo 3 – preencher todo o formulário (a depender do perfil do candidato pode existir campo
não obrigatório)

PASSO 4 – efetuar login na área destinada ao candidato, para isso clique no link
login/candidato

PASSO 5 – entrar com os dados cadastrados de email e senha

PASSO 6 – confira todos os seus dados com muita atenção, para acessar seus dados basta
clicar no ícone MEUS DADOS

PASSO 7 – caso necessite alterar algum dado, você poderá acionar o ícone ALTERAR DADOS
(CPF não poderá ser alterado).

PASSO 8 – iniciar sua inscrição na seleção 2020 clicando no ícone: INICIAR INSCRIÇÃO, o
candidato terá uma única oportunidade para definir as suas escolhas.

PASSO 9 – após ter iniciado a inscrição, o candidato terá acesso ao ícone ANEXAR
DOCUMENTO (do lado direito), acione o ícone e insira todos os documentos solicitados. Para o
caso de algum documento que não se aplique ao candidato, esse deverá inserir um arquivo pdf
disponível no link “ARQUIVO PARA ITEM QUE NÃO SE APLICA”. MUITO CUIDADO! A FALTA DE
DOCUMENTO OBRIGATÓRIO RESULTARÁ NA NÃO HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO. No caso
de documento inserido de forma indevida, o candidato poderá reenviar o documento e
valerá a última versão. LIMITE POR ARQUIVO 2MB

PASSO 10 – após enviar toda a documentação, o candidato terá acesso ao ícone
COMPROVAÇÃO. Ao clicar nesse ícone, o candidato deverá anexar toda a documentação
comprobatória do currículo (seguindo o previsto no edital). O candidato deverá inserir
comprovação em todos os campos, não poderá anexar documentos distintos no mesmo
campo. Para o caso de inserção de mais de um arquivo no mesmo local prevalecerá o último
inserido. Por exemplo: caso o candidato tenha 3 artigos em revista A1 e faça upload de 3
arquivos separados, o sistema armazenará apenas o último inserido. Portanto, o candidato
deve ter apenas um arquivo com todos os comprovantes de cada item e faça apenas um
upload por item do currículo. Para o caso do item que o candidato não possua em seu
currículo, o candidato deverá fazer upload do arquivo pdf disponível no link “ARQUIVO PARA
ITEM QUE NÃO SE APLICA”. LIMITE POR ARQUIVO 3MB

PASSO 11 – após inserir todos os arquivos de comprovação do currículo, o candidato terá
acesso ao ícone FINALIZAR INSCRIÇÃO, acesse o link do lado esquerdo da página e verifique
todos os arquivos do ícone Comprovantes.

PASSO 12 – após inserir todos os arquivos de comprovação do currículo, o candidato terá
acesso ao ícone FINALIZAR INSCRIÇÃO, acesse o link do lado esquerdo da página e verifique
todos os arquivos do ícone Documentos.

PASSO 13 – após conferir todos os documentos e todos dados, o candidato deverá finalizar a
sua inscrição clicando na aba FINALIZAR INSCRIÇÃO. Em seguida clique no ícone CONFIRMAR
INSCRIÇÃO E FINALIZAR. CUIDADO! AO CONFIRMAR A INSCRIÇÃO E FINALIZAR NÃO SERÁ
PERMITIDA A ALTERAÇÃO DE DADOS, ENVIO DE DOCUMENTOS, COMPROVAÇÕES ETC.

Ao final, o candidato deverá visualizar a seguinte tela:

Dúvidas enviar email para: claudiofequfu@gmail.com

