
Sua localização 
no sistema 

Faça a leitura 
das informações 
no pré-cadastro 

e clique aqui 
para prosseguir. 



Caso seja selecionada opção 
<Estrangeira>, o campo CPF 

continuará obrigatório, o 
pesquisador poderá preencher 

com o nº do Passaporte ou outro 
documento pessoal. 

Campos com 
(*) são de 

preenchimento 
obrigatório 

 

As informações 
de CPF estão 

integradas com a 
base de dados 
da RECEITA 
FEDERAL.  



O e-mail informado deverá ser válido e será 
utilizado em qualquer interação entre o 
sistema e o respectivo usuário, incluindo a 
senha gerada ao final deste cadastro. 

validar os 
campos abaixo: 

Selecione o Tipo de 
Documento e clique 
em <Anexar> Para cadastro de novo usuário 

é OBRIGATÓRIO anexar: 
 

- Currículo (Comum  Vitae);  
- Documento digitalizado;  

- Foto de identificação. 

Nome Social é aquele pelo qual travestis e transexuais se 
identificam e são identificadas pela sociedade. Fonte: 
PORTARIA 233, DE 18 DE MAIO DE 2010, Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, Art. 1 Parágrafo Único.  
 
Obs.: Para casos que não se aplicam à Portaria 233, de 18 de 
maio de 2010, favor MANTER O NOME COMPLETO, pois é 
pelo <Nome Social> que o usuário é identificado no 
sistema. 

Conforme estatuto da 
Igualdade Racial, todos os 
registros administrativos, 
cadastros, formulários e 
bases do Governo Federal 
devem conter o quesito cor 
ou raça. 

Após informar o CEP, clique em 
<Buscar CEP>. O sistema preenche 
automaticamente os campos: 
Endereço, País, UF, Município e Bairro. 





Clique em <Buscar Instituição> para localizar a 
Instituição desejada. Caso não encontre, favor 
consultar Manual de Cadastro de Instituição e 
efetuar o cadastro. O usuário poderá se vincular 
à Instituição posteriormente pela aba Alterar 
meus Dados (vide manual). 

As ramificações caracterizam 
instituições com Órgãos/Unidades, 

por exemplo: 

1  UNIVERSIDADE X  

1.1 - Curso de Biomedicina 
1.2  - Curso de Biologia 

1.3  Curso de Odontologia 



Selecione a 
Instituição e clique 

em <Adicionar> 

Selecione este item 
para habilitar o botão 
<Concluir> cadastro. 

Clique para finalizar 
o cadastro! 

Órgão/Unidade deverá estar marcado 
ao clicar no botão adicionar. Do 

contrário, o vínculo será feito apenas 
na matriz, sem o detalhamento do 

Órgão/Unidade. 

Para remover 
vínculo, clique no 

 

CONCLUÍDO! 


