
MANUAL PARA REALIZAR AS INSCRIÇÕES NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA 

CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 

1. Acesse o formulário de inscrição clicando no link do Edital desejado 

 

 

2. Inscreva-se

 

 

 



3. Dados do Edital: Nesta primeira página aparecerão as informações principais sobre o edital: 

quem poderá se inscrever, prazo de inscrição, exigência mínima para participação, valores, etc. 

 

 

Além das informações principais sobre o edital, o empreendedor irá visualizar os anexos que 

deverão ser inseridos no formulário de inscrição nos campos específicos. 

Obs1: O preenchimento da escolha da área e módulo deverá ser feito no próprio formulário 

deste edital que você encontrará na etapa PERGUNTAS.  

Obs2: O preenchimento do Anexo IX (Recursos) é SOMENTE aos que não concordarem com o 

resultado do edital e desejarem entrar com recurso.  



 

4. Clique em Prosseguir e siga para próxima etapa 

5. Em Instruções de inscrição você irá encontrar dicas importantes que devem ser lidas com 

atenção, além de links que poderão facilitar o processo de preenchimento do edital 

6. Insira uma foto no seu perfil para concluir esta etapa 

 

  

 

7. Clique em Prosseguir e siga para próxima etapa 



 

 

 

8. Na etapa PERGUNTAS você deve escolher UMA opção para a ÁREA DE ATUAÇÃO e 

MÓDULO. Caso deseje escolher mais de um MÓDULO você deverá realizar uma nova inscrição. 

Observe que ao escolher um módulo, no campo seguinte, você deve anexar um documento 

comprovando experiência na área, conforme as descrições mínimas listadas na tabela do 

Anexo I do Edital. 

 

  



 

9. ANEXAR currículo e documentos que demonstrem e comprovem a experiência no módulo 

que deseja se credenciar, conforme exigências mínimas listadas na tabela do Anexo I do Edital.

 

 

10. Após a escolha da ÁREA DE ATUAÇÃO e MÓDULO é obrigatótio inserir os documentos 

listados no item 3 do edital (RG, CPF, AUTODECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA, DECLARAÇÃO DE 

VERACIDADE E ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA). Note que ao anexar um documento, 

você deve também descrever o documento que está anexando. 

 

 



11. Ao final do formulário, você deverá aceitar todas as condições estabelecidas e que as 

informações prestadas são verdadeiras e de sua responsabilidade

 

 

 

12. Clique em Prossiga Marque a caixa com o seguinte texto: 

Ao enviar esta proposta, declaro que sou titular dos dados preenchidos e estou ciente que os 

mesmos serão utilizados pelo Patrocinador com a finalidade de ser avaliado no presente Edital. 

E finalize sua inscrição

 

 


