
‘ 

Nesta tela o usuário poderá acessar o edital, iniciar a inscrição ou pesquisar uma inscrição 

realizada.  

 

 

 
 

 

 

 

Para iniciar o cadastramento digite o número do CPF depois, pressione o botão 

 

 

Aparecerá o termo com as condições do processo seletivo, uma vez realizada a leitura do termo 

abaixo, click na caixa de seleção , que é 

obrigatória para o início da inscrição,  pressione o botão  para ficar  

ciente a das regras constantes no edital.  

 

Digite o número do CPF e  

clique no botão acima. 
Clique neste botão 

para ver o edital de 

seleção de Estágio. 

Em caso de dúvidas clique neste 

botão para acessar o Manual 

com as instruções para 

preenchimento da ficha de 

inscrição da seleção de Estágio. 



‘ 

 
 

  

Clique na caixa ao lado  

para confirmar  o início 

da seleção de Estágio. 

Clique no botão ao lado para prosseguir com a 

inscrição da seleção de Estágio. 

Clique neste botão para ter 

acesso ao edital da seleção de 

Estágio. 



‘ 

 

1ª parte –DADOS DO ESTUDANTE: O site exibirá a página abaixo para preenchimentos dos 

campos, visando iniciar o cadastramento da inscrição para o cargo selecionado: 

 
 

 

 

Observações:  

1) Os campos que possuem * são obrigatórios o seu preenchimento; 

2) No preenchimento dos campos acima, não deverá conter sinal de pontuação ASPA  (‘                                                                                                                                        

ou “) e APÓSTROFO  ( ' ); 

3) O nome do arquivo deve ser único não pode ultrapassar 15 (quinze) CARACTERES,  e 

NÃO PODE CONTER CARACTERES ESPECIAIS (acentos, letras por exemplo Ç 

ou Ã), ou espaço em branco; 

4) O tamanho máximo do arquivo é de 2MB; 

5)  A extensão dos arquivos anexados devem ser: PDF, JPG, JPGE, TIF e PNG; 

6) Os documentos necessários nesta fase são: HISTÓRICO ESCOLAR (CARGA 

HORÁRIA TOTAL, CURSADA COM  SCORE GLOBAL) ,  E COMPROVANTE 

DE MATRICULA, que devem ser anexados em arquivo separado. 

 

Pressione o botão  para localizar em seu computador, o arquivo a ser 

anexado  os seguintes documentos: Histórico Escolar (carga horária total, cursada com  Score 

Global) ,  e Comprovante de Matricula. 

Digite o cálculo do 

Score Global constante 

na Declaração expedida 

pela instituição de 

ensino.  O cálculo do 

Score Global a ser 

digitado no site deverá 

ser acima do nível 7 

(sete). 

Clique aqui para selecionar os arquivos: Histórico 

Escolar (carga horária total, cursada com  Score 

Global),  e Comprovante de Matricula.  

Depois de preencher todos as 

informações acima, clique no botão 

Registrar Requisito para salvar os 

dados da 1ª parte do cadastro. 



‘ 

Ao pressionar o botão  aparecerá o botão 

 dando a opção de selecionar outro arquivo a ser anexado. 

 

Depois de anexado os arquivos pressione o botão  para finalizar a 1ª 

parte – Dados do Estudante. Se não for pressionado o sistema exibirá a mensagem abaixo no 

final da inscrição:  

         

 

Na 2ª parte - Dados Pessoais 

 

 
 

 

Observações: 

1) O nome do arquivo deve ser único não pode ultrapassar 15 (quinze) CARACTERES,  

e NÃO PODE CONTER CARACTERES ESPECIAIS (acentos, letras por exemplo 

Ç ou Ã), ou espaço em branco; 

2) No preenchimento dos campos acima, não deverá conter sinal de pontuação ASPA  (‘ ou 

“) e APÓSTROFO  ( ' ); 

3) O tamanho máximo do arquivo é de 2MB; 

4)  A extensão dos arquivos anexados devem ser: PDF, JPG, JPGE, TIF e PNG; 

 

Se for digitado pelo candidato ano de nascimento menor que “2001”,  o sistema apresentará a 

mensagem abaixo: 

 

 

Forneça abaixo os dados pessoais: Os campos com * são obrigatórios. 



‘ 

 

Caso exista alguma informação obrigatória a ser cadastrada nos campos acima, se não for 

preenchida. O sistema marcará na cor vermelha o campo, não permitindo ser finalizado o 

cadastramento, até o preenchimento do referido campo selecionado. 

 

 

Para finalizar essa fase pressione o botão   

 

Se todas as informações foram preenchidas corretamente, será confirmada a inscrição com a 

exibição da página a seguir:  

 
 

 

 

 

 

Caso o candidato identifique algum erro na inscrição, esta deverá ser cancelada e realizada nova 

inscrição. 

Em caso de cancelamento da inscrição pressione o botão   

 

Para cancelar a inscrição pressione  

 

 

Ao acessar a inscrição realizada, o candidato poderá reimprimir a ficha de inscrição, consultar os 

dados da inscrição ou cancelar a inscrição selecionada.  

 

Digite o número do CPF no campo “informe seu CPF” e pressione o botão 

  

 

Nessa página, poderá ser impresso 

o comprovante de inscrição.  

 



‘ 

 

 

O sistema apresentará a página abaixo: 

 

 

 

Caso deseje acessar uma inscrição realizada, preencher os campos:  “informe seu CPF “ e 

“Número de inscrição” OU “Data de Nascimento” e “Número do documento de identidade” 

pressione o botão   

 

O nome da inscrição é associação de: UNIPT5 + Número da Inscrição, por exemplo: 

UNIPT5201723  


