TUTORIAL DE INSCRIÇÃO – PROCESSO SELETIVO 2022/2

Esse é o tutorial básico para inscrições no processo seletivo
2022/2 do IF Sudeste MG. Neste documento você encontrará o
passo a passo para se candidatar às vagas para ingresso no
segundo semestre de 2022. Para não restarem dúvidas, siga as
instruções.
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COMO REALIZAR A SUA INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO
SELETIVO 2022/2 UTILIZANDO O LOGIN ÚNICO DO GOV.BR
Para iniciar a sua inscrição, você deve acessar o site https://selecao.ifsudestemg.edu.br/

Para realizar a inscrição no Processo Seletivo 2022/2, você precisa ter uma conta na plataforma
GOV.BR do governo federal. Caso você não possua, será necessário primeiro criar esta conta.
Mas não se preocupe, você consegue realizar tudo por aqui, sem precisar abrir outras páginas.
Após acessar o site de inscrição, você deve clicar no botão “Entrar com Gov.br”.

Em seguida, será redirecionado para a página do Gov.br, onde deverá colocar o seu CPF e clicar
em “Continuar”.



Caso você já tenha uma conta na plataforma, será redirecionado para a página de senha;
Caso você ainda não possua uma conta na plataforma, se dará início ao cadastro.

Se você já tem a conta na plataforma Gov.br, volte ao sumário siga direto para os tutoriais
específicos de inscrições para as modalidades. Caso ainda não possua a conta, siga o fluxo
abaixo.
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Após clicar em Continuar, você que não possui conta cadastrada, iniciará o seu cadastro. O
primeiro passo será marcar as opções concordando com o início do cadastro e logo após, clicar
em “Continuar”.

Na página seguinte, você poderá escolher como quer prosseguir com o cadastro de sua conta.
Ela pode ser feita vinculando aos seus dados bancários ou, de forma mais simples, apenas
confirmando alguns de seus dados básicos que já constam no site da Receita Federal.
Para realizar o cadastro de uma forma mais simplificada, na página seguinte você deve escolher
a opção “Tentar de outra forma”.
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Após clicar em “Tentar de outra forma”, você será redirecionado para uma página em que terá
que confirmar três informações que já estão vinculadas ao seu CPF na Receita Federal.
As três informações a serem confirmadas poderão variar entre 3 das quatro opções abaixo:





Dia de Nascimento;
Mês de Nascimento;
Ano de Nascimento;
Nome da Mãe.

Após confirmar os dados, você deverá clicar no botão “Continuar”.

Na página seguinte, serão apresentadas a você algumas informações pessoais apenas para
confirmação dos dados. Não é necessário inserir/alterar nenhuma informação neste ponto.
Basta apenas verificar se está tudo OK e clicar em “Continuar”.
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Na página seguinte, você deverá informar um e-mail ou telefone para contato. É importante que
você tenha acesso a eles no momento, pois será enviado um código para validação do cadastro.
Após inserir o e-mail ou o telefone, você deverá clicar em “Continuar”.

Ao clicar em “Continuar”, antes de aparecer a página seguinte, você receberá o seguinte alerta,
informando que o contato informado será cadastrado como contato para a conta Gov.br criada.
Portanto, é importante que você tenha acesso direto ao contato informado. Para seguir, basta
clicar em “OK” para receber o código via telefone/e-mail.
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Na página seguinte, você deve informar o código recebido por telefone/e-mail e clicar em
“Continuar”. Caso você não tenha recebido o código, poderá clicar em “Reenviar código” para
recebê-lo novamente. Após inserir a informação, basta clicar em “Continuar”.

Na página seguinte, você deverá cadastrar a sua senha de acesso, inserindo a informação no
campo “Senha”. É importante se atentar, pois a senha precisa ter as seguintes características:






de 8 à 70 caracteres
letra minúscula
letra maiúscula
número
símbolo (Ex: !@#%$)

Portanto, não pode ser qualquer senha. Ela obrigatoriamente precisa atender a todos os
requisitos citados acima.
Caso você queira ver a senha que está digitando, basta clicar no ícone de um “olho” que aparece
no campo de senha. Caso contrário, todos os dígitos aparecerão de forma oculta, no formato de
“.” (ponto).
Após digitar a senha, você deverá repeti-la no campo “Confirmar senha”.
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Estando tudo OK, basta clicar em “Continuar”.

Estando tudo certo, você receberá uma mensagem de que a sua conta Gov.br foi criada com
sucesso. A partir de agora, você estará apto a se inscrever no Processo Seletivo 2022/2. Basta
clicar no botão “Concluir” para dar início à sua inscrição.

Neste momento, você será redirecionado novamente para a página de inscrição do Processo
Seletivo 2022/2 e deverá clicar novamente no botão “Entrar com Gov.br”.

7

Na página seguinte você deverá inserir o seu CPF que foi cadastrado no Gov.br e clicar no botão
“Continuar”.
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Na página seguinte, você deverá inserir a sua senha que foi cadastrado no Gov.br e clicar no
botão “Entrar”. Caso queira ver a senha que está sendo digitada, basta clicar no ícone de um
“olho” que aparece no campo “Senha”.

Na página seguinte será solicitado um e-mail de contato para prosseguir com a sua inscrição.
Basta inseri-lo e clicar em “Enviar código”. É importante que você tenha acesso a esse e-mail no
momento, pois será necessário verificar o código que será enviado para o mesmo.

Você receberá um e-mail do Gov.br contendo um código de validação, conforme apresentado
abaixo. Esse código deverá ser inserido na página de cadastro e, logo em seguida, deverá clicar
em “Validar código”.

Feita a validação, a primeira vez que você acessar o site do Processo Seletivo, o sistema precisará
de sua autorização para importar alguns de seus dados que estão cadastrados no site da receita
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e inserí-los no sistema de inscrição do Processo Seletivo. Neste caso, basta clicar no botão
“Autorizar”.

Dada a autorização, tudo pronto para que você comece agora a realizar a sua inscrição.
Para saber mais sobre como se candidatar para cada uma das modalidades do Processo seletivo
2022/2, siga os tutoriais específicos para cada Modalidade.
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TUTORIAL DE INSCRIÇÃO PARA OS CURSOS TÉCNICO
INTEGRADO PROEJA
Para iniciar a sua inscrição, você deve acessar o site https://selecao.ifsudestemg.edu.br/

Caso você já possua a senha do Gov.Br, siga o fluxo abaixo. Caso ainda não possua, verifique o
tutorial de como cadastrar uma senha no Gov.br
Para se inscrever em um curso da modalidade PROEJA, na página de inscrição do Processo
Seletivo 2022/2, você deverá clicar no botão “Entrar com Gov.br”.

Na página seguinte você deverá inserir o seu CPF que foi cadastrado no Gov.br e clicar no botão
“Continuar”.
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Na página seguinte você deverá inserir a sua senha que foi cadastrado no Gov.br e clicar no
botão “Entrar”. Caso queira ver a senha que está sendo digitada, basta clicar no ícone de um
“olho” que aparece no campo “Senha”.

Caso seja a primeira vez que você acessa o site do Processo Seletivo, o sistema precisará de sua
autorização para importar alguns de seus dados que estão cadastrados no site da receita e inserílos no sistema de inscrição do Processo Seletivo. Neste caso, basta clicar no botão “Autorizar”.
Caso não seja a primeira, o sistema irá te redirecionar diretamente para a página inicial de
inscrição, onde você selecionará a modalide para a qual desejará concorrer.
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Dada a autorização, tudo pronto para que você comece agora a realizar a sua inscrição. Você
será automaticamente redirecionado para a página inicial de inscrição, onde selecionará a
modalidade para a qual desejará concorrer.

Nesta página, você deverá selecionar a modalidade “PROEJA Integrado”.
Repare que no lado direito da página aparecerá uma breve descrição sobre a modalidade, quais
cursos serão ofertados, bem como as unidades que os ofertarão.
Antes de prosseguir, é extremamente importante verificar se essa é realmente a modalidade
pela qual deseja concorrer e se o curso que deseja realizar se encontra no quadro ao lado. Caso
contrário verifique novamente as informações contidas no edital para que possa selecionar o
curso/modalidade correto.
Antes de prosseguir, é obrigatório que você selecione a opção “EU CONFIRMO que, o Campus
e Curso da Modalidade para a qual desejo me inscrever, encontra-se no quadro informativo
ao lado da Modalidade por mim selecionada. ” O sistema só prosseguirá para os próximos
passos após você selecionar esta opção.

13

Selecionada a modalidade, você será redirecionado para a página de preenchimento dos dados.
São 5 passos obrigatórios que você deverá preencher para que tenha a sua inscrição confirmada.
LEMBRE-SE: SUA INSCRIÇÃO SOMENTE SERÁ CONFIRMADA APÓS PREENCHER E CONFIRMAR
AS INFORMAÇÕES EM TODOS OS 5 PASSOS.

Verificados todos os passos a seguir, primeiramente você deve preencher os seus dados pessoais
clicando no “Passo 1 – Dados Pessoais”.
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No Passo 1, você deverá inserir todos os seus dados pessoais. Lembrando que como foi utilizado
o Login Único do Gov.br para iniciar a sua inscrição, alguns dados já aparecerão inseridos de
forma automática, como CPF, Nome e Telefone, por exemplo. Estes dados são os mesmos
cadastrados na receita e não podem ser alterados.
Você deverá preencher os outros campos, sendo de preenchimento obrigatório aqueles que
possuem um “*” (asterisco).
Para concluir a inserção dos dados pessoais, você deverá marcar a opção “EU CONCORDO com
o Termo de Consentimento para Tratamento de Dados Pessoais, especificado no link abaixo.
(OBS: Não será possível finalizar a sua inscrição sem antes CONCORDAR com este Termo de
Consentimento) ”.
O referido termo pode ser acessado para leitura clicando no link “Clique aqui para acessar o
Termo de Consentimento! ”
Caso você queira saber mais informações sobre o uso do Nome Social, o mesmo poderá verificar
clicando na opção “Clique aqui”, do item “1) Para obter mais informações sobre como requerer
"Uso de Nome Social" clique aqui. ”
Após concluir a inserção de todos os dados de forma correta e marcar a opção de concordar
com o “Termo de Consentimento para Tratamento de Dados Pessoais”, você deverá clicar no
botão “Salvar” para concluir a inserção das informações referentes ao “Passo 1 – Dados
Pessoais”.
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Ao clicar no botão “Salvar”, você é redirecionado novamente para a página inicial de
preenchimento de dados e recebe a informação “Passo 1 salvo com Sucesso”. Após isso, deve
agora clicar na opção “Passo 2 – Campus e Curso” e iniciar o preenchimento.
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No Passo 2, você deverá selecionar o campus no qual deseja estudar, bem como o curso que
deseja realizar. É importante ressaltar que só aparecem os campi que ofertam cursos na
modalidade escolhida inicialmente por você. O mesmo ocorre com os cursos, ou seja, após
selecionar o campus, aparecerão somente os cursos oferecidos por esta unidade na modalidade
escolhida.
Nesta página aparecem também informações importantes quanto aos grupos de concorrência.
Os candidatos devem ficar atentos às necessidades específicas de procedimentos relacionados
aos grupos de escola pública, PcD, PPI, baixa renda e PRONAF.
Caso você queira saber mais detalhes sobre estes grupos, podem acessá-las clicando na opção
“clique aqui” do item “Para saber mais detalhes e documentos sobre os Grupos de
Concorrência, clique aqui! ”
Caso queira saber mais informações sobre os procedimentos de Heteroidentificação, você pode
acessar um vídeo informativo clicando na opção “clique aqui” do item “Para saber mais sobre
a heteroidentificação, clique aqui! ”
Ao selecionar um grupo de concorrência específico (A0, L1, L2, L5, L6, L9, L10, L13, L14, PcD ou
PRONAF), você terá acesso às informações específicas deste grupo de concorrência. Ou seja,
caso aprovado, o que será necessário comprovar para que possa assegurar a vaga no referido
grupo, durante a solicitação de matrícula. Caso você escolha um grupo no qual não consiga
comprovar tais informações, o mesmo perderá o direito à vaga. Por isso é muito importante se
atentar às necessidades de cada um dos grupos. Em caso de dúvida, consulte as informações
disponíveis nos editais e no site oficial do processo seletivo antes de escolher um grupo de
concorrência.
Após selecionar o campus, o curso e o grupo de concorrência, você deverá clicar no botão
“Salvar” para concluir o preenchimento das informações do “Passo 2 – Campus e Curso”.
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Ao clicar no botão “Salvar”, você será redirecionado novamente para a página inicial de
preenchimento de dados e receberá a informação “Passo 2 salvo com Sucesso”. Após isso,
deverá clicar na opção “Passo 3 – Notas/Documentos” e iniciar o preenchimento.
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No Passo 3, você deverá inserir as notas dos anos e disciplinas solicitados para a modalidade na
qual está se candidatando. Além disso, o mesmo deverá inserir o documento que comprove as
notas inseridas. Caso as notas inseridas estejam diferentes do documento anexado, o
candidato poderá ser eliminado do processo, conforme informação apresentada.
São necessários alguns cuidados neste momento: em caso de notas com casas decimais, você
deverá inseri-las utilizando “.” (ponto) e não “,” (vírgula). Por exemplo: “90.40”; “85.70” e
“67.35”.
Caso as suas notas utilizem conceitos, o mesmo deverá realizar a conversão antes de inseri-las
no sistema. Para isso, deverá consultar a tabela de conversão, disponível no link “TABELA DE
CONCEITOS E SUA CORRESPONDÊNCIA EM NOTA DE 0 A 100. ”
Após inserir todas as informações você deverá clicar no botão “Salvar” para concluir o
preenchimento das informações do “Passo 3 – Notas/Documentos”.
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Ao clicar no botão “Salvar”, você é redirecionado novamente para a página inicial de
preenchimento de dados e recebe a informação “Notas salvas com sucesso”. Após isso, deve
agora clicar na opção “Passo 4 – Pesquisa” e iniciar o preenchimento.

No Passo 4, você deverá responder algumas perguntas apenas para que a instituição conheça
um pouco sobre como ficou sabendo sobre o Processo Seletivo, bem como a sua expectativa em
relação ao curso.
Após responder cada uma das perguntas, você deverá clicar no botão “Salvar” até que todas
sejam respondidas e, consequentemente, concluir o preenchimento das informações do “Passo
4 – Pesquisa”.

20

Ao clicar no botão “Salvar” da última pergunta, você é redirecionado novamente para a página
inicial de preenchimento de dados e recebe a informação “Passo 4 concluído com sucesso”.
Após isso, deverá clicar na opção “Passo 5 – Confirmar Inscrição”, iniciar a verificação dos dados
preenchidos e confirmar a sua inscrição.

O passo 5, apesar de não ter nenhuma informação para ser preenchida por você, é o último e
mais importante passo de sua inscrição. Nele que você irá verificar todos os dados preenchidos
até o momento e irá confirmar a sua inscrição.
Neste passo você verá se alguma informação está incorreta e, caso esteja, deverá retornar a
algum dos passos anteriores e corrigi-la antes de confirmar a sua inscrição.
Neste passo você deverá verificar a modalidade escolhida, bem como o seu número de inscrição,
seus dados pessoais, o campus/curso e o grupo de concorrência selecionados, as informações
específicas para tal grupo, se a pesquisa foi respondida, as notas e documentos inseridos.
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Estando tudo OK, você deve selecionar a opção “EU DECLARO que as informações prestadas
são verdadeiras e que conheço e ACEITO as normas contidas no edital. ” Depois, clicar no
botão “Confirmar Inscrição”. LEMBRE-SE: A SUA INSCRIÇÃO SOMENTE SERÁ CONFIRMADA
APÓS VOCÊ CLICAR NO BOTÃO “CONFIRMAR INSCRIÇÃO”.

Após confirmar a sua inscrição clicando no botão “Confirmar Inscrição”, você é redirecionado
novamente para a página inicial de preenchimento de dados e recebe a informação “Passo 5
salvo com sucesso”.
Neste momento a sua inscrição estará confirmada e, caso deseje, poderá emitir o seu
comprovante temporário de inscrição, clicando em “Comprovante Temporário de Inscrição”.
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Selecionando a opção “Comprovante Temporário de inscrição”, você será redirecionado para a
página de impressão do documento. Para tanto, basta selecionar a opção “Clique aqui para
Gerar o Comprovante Temporário de Inscrição. ” E clicar no botão “Gerar comprovante
temporário”. Neste momento será iniciado o download do comprovante, que poderá ser aberto
por você no próprio computador.
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TUTORIAL DE INSCRIÇÃO PARA OS CURSOS TÉCNICO
CONCOMITANTE/SUBSEQUENTE
Para iniciar a sua inscrição, você deve acessar o site https://selecao.ifsudestemg.edu.br/

Caso você já possua a senha do Gov.Br, siga o fluxo abaixo. Caso ainda não possua, verifique o
tutorial de como cadastrar uma senha no Gov.br
Para se inscrever em um curso da modalidade Concomitante/Subsequente, na página de
inscrição do Processo Seletivo 2022/2, você deverá clicar no botão “Entrar com Gov.br”.

Na página seguinte você deverá inserir o seu CPF que foi cadastrado no Gov.br e clicar no botão
“Continuar”.
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Na página seguinte você deverá inserir a sua senha que foi cadastrado no Gov.br e clicar no
botão “Entrar”. Caso queira ver a senha que está sendo digitada, basta clicar no ícone de um
“olho” que aparece no campo “Senha”.

Caso seja a primeira vez que você acessa o site do Processo Seletivo, o sistema precisará de sua
autorização para importar alguns de seus dados que estão cadastrados no site da receita e inserílos no sistema de inscrição do Processo Seletivo. Neste caso, basta clicar no botão “Autorizar”.
Caso não seja a primeira, o sistema irá te redirecionar diretamente para a página inicial de
inscrição, onde você selecionará a modalide para a qual desejará concorrer.
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Dada a autorização, tudo pronto para que você comece agora a realizar a sua inscrição. Você
será automaticamente redirecionado para a página inicial de inscrição, onde selecionará a
modalidade para a qual desejará concorrer.

Nesta página, você deverá selecionar a modalidade “Técnico Concomitante-Subsequente ao
Ensino Médio”.
Repare que no lado direito da página aparecerá uma breve descrição sobre a modalidade, quais
cursos serão ofertados, bem como as unidades que os ofertarão.
Antes de prosseguir, é extremamente importante verificar se essa é realmente a modalidade
pela qual deseja concorrer e se o curso que deseja realizar se encontra no quadro ao lado. Caso
contrário verifique novamente as informações contidas no edital para que possa selecionar o
curso/modalidade correto.
Antes de prosseguir, é obrigatório que você selecione a opção “EU CONFIRMO que, o Campus
e Curso da Modalidade para a qual desejo me inscrever, encontra-se no quadro informativo
ao lado da Modalidade por mim selecionada. ” O sistema só prosseguirá para os próximos
passos após você selecionar esta opção.
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Selecionada a modalidade, você será redirecionado para a página de preenchimento dos dados.
São 5 passos obrigatórios que você deverá preencher para que tenha a sua inscrição confirmada.
LEMBRE-SE: SUA INSCRIÇÃO SOMENTE SERÁ CONFIRMADA APÓS PREENCHER E CONFIRMAR
AS INFORMAÇÕES EM TODOS OS 5 PASSOS.

Verificados todos os passos a seguir, primeiramente você deve preencher os seus dados pessoais
clicando no “Passo 1 – Dados Pessoais”.
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No Passo 1, você deverá inserir todos os seus dados pessoais. Lembrando que como foi utilizado
o Login Único do Gov.br para iniciar a sua inscrição, alguns dados já aparecerão inseridos de
forma automática, como CPF, Nome e Telefone, por exemplo. Estes dados são os mesmos
cadastrados na receita e não podem ser alterados.
Você deverá preencher os outros campos, sendo de preenchimento obrigatório aqueles que
possuem um “*” (asterisco).
Para concluir a inserção dos dados pessoais, você deverá marcar a opção “EU CONCORDO com
o Termo de Consentimento para Tratamento de Dados Pessoais, especificado no link abaixo.
(OBS: Não será possível finalizar a sua inscrição sem antes CONCORDAR com este Termo de
Consentimento) ”.
O referido termo pode ser acessado para leitura clicando no link “Clique aqui para acessar o
Termo de Consentimento! ”
Caso você queira saber mais informações sobre o uso do Nome Social, o mesmo poderá verificar
clicando na opção “Clique aqui”, do item “1) Para obter mais informações sobre como requerer
"Uso de Nome Social" clique aqui. ”
Após concluir a inserção de todos os dados de forma correta e marcar a opção de concordar
com o “Termo de Consentimento para Tratamento de Dados Pessoais”, você deverá clicar no
botão “Salvar” para concluir a inserção das informações referentes ao “Passo 1 – Dados
Pessoais”.
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Ao clicar no botão “Salvar”, você é redirecionado novamente para a página inicial de
preenchimento de dados e recebe a informação “Passo 1 salvo com Sucesso”. Após isso, deve
agora clicar na opção “Passo 2 – Campus e Curso” e iniciar o preenchimento.
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No Passo 2, você deverá selecionar o campus no qual deseja estudar, bem como o curso que
deseja realizar. É importante ressaltar que só aparecem os campi que ofertam cursos na
modalidade escolhida inicialmente por você. O mesmo ocorre com os cursos, ou seja, após
selecionar o campus, aparecerão somente os cursos oferecidos por esta unidade na modalidade
escolhida.
Nesta página aparecem também informações importantes quanto aos grupos de concorrência.
Os candidatos devem ficar atentos às necessidades específicas de procedimentos relacionados
aos grupos de escola pública, PcD, PPI, baixa renda e PRONAF.
Caso você queira saber mais detalhes sobre estes grupos, podem acessá-las clicando na opção
“clique aqui” do item “Para saber mais detalhes e documentos sobre os Grupos de
Concorrência, clique aqui! ”
Caso queira saber mais informações sobre os procedimentos de Heteroidentificação, você pode
acessar um vídeo informativo clicando na opção “clique aqui” do item “Para saber mais sobre
a heteroidentificação, clique aqui! ”
Ao selecionar um grupo de concorrência específico (A0, L1, L2, L5, L6, L9, L10, L13, L14, PcD ou
PRONAF), você terá acesso às informações específicas deste grupo de concorrência. Ou seja,
caso aprovado, o que será necessário comprovar para que possa assegurar a vaga no referido
grupo, durante a solicitação de matrícula. Caso você escolha um grupo no qual não consiga
comprovar tais informações, o mesmo perderá o direito à vaga. Por isso é muito importante se
atentar às necessidades de cada um dos grupos. Em caso de dúvida, consulte as informações
disponíveis nos editais e no site oficial do processo seletivo antes de escolher um grupo de
concorrência.
Após selecionar o campus, o curso e o grupo de concorrência, você deverá clicar no botão
“Salvar” para concluir o preenchimento das informações do “Passo 2 – Campus e Curso”.
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Ao clicar no botão “Salvar”, você será redirecionado novamente para a página inicial de
preenchimento de dados e receberá a informação “Passo 2 salvo com Sucesso”. Após isso,
deverá clicar na opção “Passo 3 – Notas/Documentos” e iniciar o preenchimento.
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No Passo 3, você deverá inserir as notas dos anos e disciplinas solicitados para a modalidade na
qual está se candidatando. Além disso, o mesmo deverá inserir o documento que comprove as
notas inseridas. Caso as notas inseridas estejam diferentes do documento anexado, o
candidato poderá ser eliminado do processo, conforme informação apresentada.
São necessários alguns cuidados neste momento: em caso de notas com casas decimais, você
deverá inseri-las utilizando “.” (ponto) e não “,” (vírgula). Por exemplo: “90.40”; “85.70” e
“67.35”.
Caso as suas notas utilizem conceitos, o mesmo deverá realizar a conversão antes de inseri-las
no sistema. Para isso, deverá consultar a tabela de conversão, disponível no link “TABELA DE
CONCEITOS E SUA CORRESPONDÊNCIA EM NOTA DE 0 A 100. ”
Após inserir todas as informações você deverá clicar no botão “Salvar” para concluir o
preenchimento das informações do “Passo 3 – Notas/Documentos”.
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Ao clicar no botão “Salvar”, você é redirecionado novamente para a página inicial de
preenchimento de dados e recebe a informação “Notas salvas com sucesso”. Após isso, deve
agora clicar na opção “Passo 4 – Pesquisa” e iniciar o preenchimento.

No Passo 4, você deverá responder algumas perguntas apenas para que a instituição conheça
um pouco sobre como ficou sabendo sobre o Processo Seletivo, bem como a sua expectativa em
relação ao curso.
Após responder cada uma das perguntas, você deverá clicar no botão “Salvar” até que todas
sejam respondidas e, consequentemente, concluir o preenchimento das informações do “Passo
4 – Pesquisa”.
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Ao clicar no botão “Salvar” da última pergunta, você é redirecionado novamente para a página
inicial de preenchimento de dados e recebe a informação “Passo 4 concluído com sucesso”.
Após isso, deverá clicar na opção “Passo 5 – Confirmar Inscrição”, iniciar a verificação dos dados
preenchidos e confirmar a sua inscrição.

O passo 5, apesar de não ter nenhuma informação para ser preenchida por você, é o último e
mais importante passo de sua inscrição. Nele que você irá verificar todos os dados preenchidos
até o momento e irá confirmar a sua inscrição.
Neste passo você verá se alguma informação está incorreta e, caso esteja, deverá retornar a
algum dos passos anteriores e corrigi-la antes de confirmar a sua inscrição.
Neste passo você deverá verificar a modalidade escolhida, bem como o seu número de inscrição,
seus dados pessoais, o campus/curso e o grupo de concorrência selecionados, as informações
específicas para tal grupo, se a pesquisa foi respondida, as notas e documentos inseridos.
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Estando tudo OK, você deve selecionar a opção “EU DECLARO que as informações prestadas
são verdadeiras e que conheço e ACEITO as normas contidas no edital. ” Depois, clicar no
botão “Confirmar Inscrição”. LEMBRE-SE: A SUA INSCRIÇÃO SOMENTE SERÁ CONFIRMADA
APÓS VOCÊ CLICAR NO BOTÃO “CONFIRMAR INSCRIÇÃO”.

Após confirmar a sua inscrição clicando no botão “Confirmar Inscrição”, você é redirecionado
novamente para a página inicial de preenchimento de dados e recebe a informação “Passo 5
salvo com sucesso”.
Neste momento a sua inscrição estará confirmada e, caso deseje, poderá emitir o seu
comprovante temporário de inscrição, clicando em “Comprovante Temporário de Inscrição”.
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Selecionando a opção “Comprovante Temporário de inscrição”, você será redirecionado para a
página de impressão do documento. Para tanto, basta selecionar a opção “Clique aqui para
Gerar o Comprovante Temporário de Inscrição. ” E clicar no botão “Gerar comprovante
temporário”. Neste momento será iniciado o download do comprovante, que poderá ser aberto
por você no próprio computador.
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TUTORIAL DE INSCRIÇÃO PARA OS CURSOS TÉCNICO
SUBSEQUENTE
Para iniciar a sua inscrição, você deve acessar o site https://selecao.ifsudestemg.edu.br/

Caso você já possua a senha do Gov.Br, siga o fluxo abaixo. Caso ainda não possua, verifique o
tutorial de como cadastrar uma senha no Gov.br
Para se inscrever em um curso da modalidade Subsequente, na página de inscrição do Processo
Seletivo 2022/2, você deverá clicar no botão “Entrar com Gov.br”.

Na página seguinte você deverá inserir o seu CPF que foi cadastrado no Gov.br e clicar no botão
“Continuar”.
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Na página seguinte você deverá inserir a sua senha que foi cadastrado no Gov.br e clicar no
botão “Entrar”. Caso queira ver a senha que está sendo digitada, basta clicar no ícone de um
“olho” que aparece no campo “Senha”.

Caso seja a primeira vez que você acessa o site do Processo Seletivo, o sistema precisará de sua
autorização para importar alguns de seus dados que estão cadastrados no site da receita e inserílos no sistema de inscrição do Processo Seletivo. Neste caso, basta clicar no botão “Autorizar”.
Caso não seja a primeira, o sistema irá te redirecionar diretamente para a página inicial de
inscrição, onde você selecionará a modalide para a qual desejará concorrer.
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Dada a autorização, tudo pronto para que você comece agora a realizar a sua inscrição. Você
será automaticamente redirecionado para a página inicial de inscrição, onde selecionará a
modalidade para a qual desejará concorrer.

Nesta página, você deverá selecionar a modalidade “Técnico Subsequente”.
Repare que no lado direito da página aparecerá uma breve descrição sobre a modalidade, quais
cursos serão ofertados, bem como as unidades que os ofertarão.
Antes de prosseguir, é extremamente importante verificar se essa é realmente a modalidade
pela qual deseja concorrer e se o curso que deseja realizar se encontra no quadro ao lado. Caso
contrário verifique novamente as informações contidas no edital para que possa selecionar o
curso/modalidade correto.
Antes de prosseguir, é obrigatório que você selecione a opção “EU CONFIRMO que, o Campus
e Curso da Modalidade para a qual desejo me inscrever, encontra-se no quadro informativo
ao lado da Modalidade por mim selecionada. ” O sistema só prosseguirá para os próximos
passos após você selecionar esta opção.

39

Selecionada a modalidade, você será redirecionado para a página de preenchimento dos dados.
São 5 passos obrigatórios que você deverá preencher para que tenha a sua inscrição confirmada.
LEMBRE-SE: SUA INSCRIÇÃO SOMENTE SERÁ CONFIRMADA APÓS PREENCHER E CONFIRMAR
AS INFORMAÇÕES EM TODOS OS 5 PASSOS.

Verificados todos os passos a seguir, primeiramente você deve preencher os seus dados pessoais
clicando no “Passo 1 – Dados Pessoais”.
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No Passo 1, você deverá inserir todos os seus dados pessoais. Lembrando que como foi utilizado
o Login Único do Gov.br para iniciar a sua inscrição, alguns dados já aparecerão inseridos de
forma automática, como CPF, Nome e Telefone, por exemplo. Estes dados são os mesmos
cadastrados na receita e não podem ser alterados.
Você deverá preencher os outros campos, sendo de preenchimento obrigatório aqueles que
possuem um “*” (asterisco).
Para concluir a inserção dos dados pessoais, você deverá marcar a opção “EU CONCORDO com
o Termo de Consentimento para Tratamento de Dados Pessoais, especificado no link abaixo.
(OBS: Não será possível finalizar a sua inscrição sem antes CONCORDAR com este Termo de
Consentimento) ”.
O referido termo pode ser acessado para leitura clicando no link “Clique aqui para acessar o
Termo de Consentimento! ”
Caso você queira saber mais informações sobre o uso do Nome Social, o mesmo poderá verificar
clicando na opção “Clique aqui”, do item “1) Para obter mais informações sobre como requerer
"Uso de Nome Social" clique aqui. ”
Após concluir a inserção de todos os dados de forma correta e marcar a opção de concordar
com o “Termo de Consentimento para Tratamento de Dados Pessoais”, você deverá clicar no
botão “Salvar” para concluir a inserção das informações referentes ao “Passo 1 – Dados
Pessoais”.
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Ao clicar no botão “Salvar”, você é redirecionado novamente para a página inicial de
preenchimento de dados e recebe a informação “Passo 1 salvo com Sucesso”. Após isso, deve
agora clicar na opção “Passo 2 – Campus e Curso” e iniciar o preenchimento.
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No Passo 2, você deverá selecionar o campus no qual deseja estudar, bem como o curso que
deseja realizar. É importante ressaltar que só aparecem os campi que ofertam cursos na
modalidade escolhida inicialmente por você. O mesmo ocorre com os cursos, ou seja, após
selecionar o campus, aparecerão somente os cursos oferecidos por esta unidade na modalidade
escolhida.
Nesta página aparecem também informações importantes quanto aos grupos de concorrência.
Os candidatos devem ficar atentos às necessidades específicas de procedimentos relacionados
aos grupos de escola pública, PcD, PPI, baixa renda e PRONAF.
Caso você queira saber mais detalhes sobre estes grupos, podem acessá-las clicando na opção
“clique aqui” do item “Para saber mais detalhes e documentos sobre os Grupos de
Concorrência, clique aqui! ”
Caso queira saber mais informações sobre os procedimentos de Heteroidentificação, você pode
acessar um vídeo informativo clicando na opção “clique aqui” do item “Para saber mais sobre
a heteroidentificação, clique aqui! ”
Ao selecionar um grupo de concorrência específico (A0, L1, L2, L5, L6, L9, L10, L13, L14, PcD ou
PRONAF), você terá acesso às informações específicas deste grupo de concorrência. Ou seja,
caso aprovado, o que será necessário comprovar para que possa assegurar a vaga no referido
grupo, durante a solicitação de matrícula. Caso você escolha um grupo no qual não consiga
comprovar tais informações, o mesmo perderá o direito à vaga. Por isso é muito importante se
atentar às necessidades de cada um dos grupos. Em caso de dúvida, consulte as informações
disponíveis nos editais e no site oficial do processo seletivo antes de escolher um grupo de
concorrência.
Após selecionar o campus, o curso e o grupo de concorrência, você deverá clicar no botão
“Salvar” para concluir o preenchimento das informações do “Passo 2 – Campus e Curso”.
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Ao clicar no botão “Salvar”, você será redirecionado novamente para a página inicial de
preenchimento de dados e receberá a informação “Passo 2 salvo com Sucesso”. Após isso,
deverá clicar na opção “Passo 3 – Notas/Documentos” e iniciar o preenchimento.
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No Passo 3, você deverá inserir as notas dos anos e disciplinas solicitados para a modalidade na
qual está se candidatando. Além disso, o mesmo deverá inserir o documento que comprove as
notas inseridas. Caso as notas inseridas estejam diferentes do documento anexado, o
candidato poderá ser eliminado do processo, conforme informação apresentada.
São necessários alguns cuidados neste momento: em caso de notas com casas decimais, você
deverá inseri-las utilizando “.” (ponto) e não “,” (vírgula). Por exemplo: “90.40”; “85.70” e
“67.35”.
Caso as suas notas utilizem conceitos, o mesmo deverá realizar a conversão antes de inseri-las
no sistema. Para isso, deverá consultar a tabela de conversão, disponível no link “TABELA DE
CONCEITOS E SUA CORRESPONDÊNCIA EM NOTA DE 0 A 100. ”
Após inserir todas as informações você deverá clicar no botão “Salvar” para concluir o
preenchimento das informações do “Passo 3 – Notas/Documentos”.
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Ao clicar no botão “Salvar”, você é redirecionado novamente para a página inicial de
preenchimento de dados e recebe a informação “Notas salvas com sucesso”. Após isso, deve
agora clicar na opção “Passo 4 – Pesquisa” e iniciar o preenchimento.

No Passo 4, você deverá responder algumas perguntas apenas para que a instituição conheça
um pouco sobre como ficou sabendo sobre o Processo Seletivo, bem como a sua expectativa em
relação ao curso.
Após responder cada uma das perguntas, você deverá clicar no botão “Salvar” até que todas
sejam respondidas e, consequentemente, concluir o preenchimento das informações do “Passo
4 – Pesquisa”.
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Ao clicar no botão “Salvar” da última pergunta, você é redirecionado novamente para a página
inicial de preenchimento de dados e recebe a informação “Passo 4 concluído com sucesso”.
Após isso, deverá clicar na opção “Passo 5 – Confirmar Inscrição”, iniciar a verificação dos dados
preenchidos e confirmar a sua inscrição.

O passo 5, apesar de não ter nenhuma informação para ser preenchida por você, é o último e
mais importante passo de sua inscrição. Nele que você irá verificar todos os dados preenchidos
até o momento e irá confirmar a sua inscrição.
Neste passo você verá se alguma informação está incorreta e, caso esteja, deverá retornar a
algum dos passos anteriores e corrigi-la antes de confirmar a sua inscrição.
Neste passo você deverá verificar a modalidade escolhida, bem como o seu número de inscrição,
seus dados pessoais, o campus/curso e o grupo de concorrência selecionados, as informações
específicas para tal grupo, se a pesquisa foi respondida, as notas e documentos inseridos.

47

Estando tudo OK, você deve selecionar a opção “EU DECLARO que as informações prestadas
são verdadeiras e que conheço e ACEITO as normas contidas no edital. ” Depois, clicar no botão
“Confirmar Inscrição”. LEMBRE-SE: A SUA INSCRIÇÃO SOMENTE SERÁ CONFIRMADA APÓS
VOCÊ CLICAR NO BOTÃO “CONFIRMAR INSCRIÇÃO”.

Após confirmar a sua inscrição clicando no botão “Confirmar Inscrição”, você é redirecionado
novamente para a página inicial de preenchimento de dados e recebe a informação “Passo 5
salvo com sucesso”.
Neste momento a sua inscrição estará confirmada e, caso deseje, poderá emitir o seu
comprovante temporário de inscrição, clicando em “Comprovante Temporário de Inscrição”.
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Selecionando a opção “Comprovante Temporário de inscrição”, você será redirecionado para a
página de impressão do documento. Para tanto, basta selecionar a opção “Clique aqui para
Gerar o Comprovante Temporário de Inscrição. ” E clicar no botão “Gerar comprovante
temporário”. Neste momento será iniciado o download do comprovante, que poderá ser aberto
por você no próprio computador.
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TUTORIAL DE INSCRIÇÃO PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO
Para iniciar a sua inscrição, você deve acessar o site https://selecao.ifsudestemg.edu.br/

Caso você já possua a senha do Gov.Br, siga o fluxo abaixo. Caso ainda não possua, verifique o
tutorial de como cadastrar uma senha no Gov.br
Para se inscrever em um curso da modalidade Graduação, na página de inscrição do Processo
Seletivo 2022/2, você deverá clicar no botão “Entrar com Gov.br”.

Na página seguinte você deverá inserir o seu CPF que foi cadastrado no Gov.br e clicar no botão
“Continuar”.
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Na página seguinte você deverá inserir a sua senha que foi cadastrado no Gov.br e clicar no
botão “Entrar”. Caso queira ver a senha que está sendo digitada, basta clicar no ícone de um
“olho” que aparece no campo “Senha”.

Caso seja a primeira vez que você acessa o site do Processo Seletivo, o sistema precisará de sua
autorização para importar alguns de seus dados que estão cadastrados no site da receita e inserílos no sistema de inscrição do Processo Seletivo. Neste caso, basta clicar no botão “Autorizar”.
Caso não seja a primeira, o sistema irá te redirecionar diretamente para a página inicial de
inscrição, onde você selecionará a modalide para a qual desejará concorrer.
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Dada a autorização, tudo pronto para que você comece agora a realizar a sua inscrição. Você
será automaticamente redirecionado para a página inicial de inscrição, onde selecionará a
modalidade para a qual desejará concorrer.

Nesta página, você deverá selecionar a modalidade “Graduação”.
Repare que no lado direito da página aparecerá uma breve descrição sobre a modalidade, quais
cursos serão ofertados, bem como as unidades que os ofertarão.
Antes de prosseguir, é extremamente importante verificar se essa é realmente a modalidade
pela qual deseja concorrer e se o curso que deseja realizar se encontra no quadro ao lado. Caso
contrário verifique novamente as informações contidas no edital para que possa selecionar o
curso/modalidade correto.
Antes de prosseguir, é obrigatório que você selecione a opção “EU CONFIRMO que, o Campus
e Curso da Modalidade para a qual desejo me inscrever, encontra-se no quadro informativo
ao lado da Modalidade por mim selecionada. ” O sistema só prosseguirá para os próximos
passos após você selecionar esta opção.
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Selecionada a modalidade, você será redirecionado para a página de preenchimento dos dados.
São 5 passos obrigatórios que você deverá preencher para que tenha a sua inscrição confirmada.
LEMBRE-SE: SUA INSCRIÇÃO SOMENTE SERÁ CONFIRMADA APÓS PREENCHER E CONFIRMAR
AS INFORMAÇÕES EM TODOS OS 5 PASSOS.

Verificados todos os passos a seguir, primeiramente você deve preencher os seus dados pessoais
clicando no “Passo 1 – Dados Pessoais”.
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No Passo 1, você deverá inserir todos os seus dados pessoais. Lembrando que como foi utilizado
o Login Único do Gov.br para iniciar a sua inscrição, alguns dados já aparecerão inseridos de
forma automática, como CPF, Nome e Telefone, por exemplo. Estes dados são os mesmos
cadastrados na receita e não podem ser alterados.
Você deverá preencher os outros campos, sendo de preenchimento obrigatório aqueles que
possuem um “*” (asterisco).
Para concluir a inserção dos dados pessoais, você deverá marcar a opção “EU CONCORDO com
o Termo de Consentimento para Tratamento de Dados Pessoais, especificado no link abaixo.
(OBS: Não será possível finalizar a sua inscrição sem antes CONCORDAR com este Termo de
Consentimento) ”.
O referido termo pode ser acessado para leitura clicando no link “Clique aqui para acessar o
Termo de Consentimento! ”
Caso você queira saber mais informações sobre o uso do Nome Social, o mesmo poderá verificar
clicando na opção “Clique aqui”, do item “1) Para obter mais informações sobre como requerer
"Uso de Nome Social" clique aqui. ”
Após concluir a inserção de todos os dados de forma correta e marcar a opção de concordar
com o “Termo de Consentimento para Tratamento de Dados Pessoais”, você deverá clicar no
botão “Salvar” para concluir a inserção das informações referentes ao “Passo 1 – Dados
Pessoais”.
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Ao clicar no botão “Salvar”, você é redirecionado novamente para a página inicial de
preenchimento de dados e recebe a informação “Passo 1 salvo com Sucesso”. Após isso, deve
agora clicar na opção “Passo 2 – Campus e Curso” e iniciar o preenchimento.

55

No Passo 2, você deverá selecionar o campus no qual deseja estudar, bem como o curso que
deseja realizar. É importante ressaltar que só aparecem os campi que ofertam cursos na
modalidade escolhida inicialmente por você. O mesmo ocorre com os cursos, ou seja, após
selecionar o campus, aparecerão somente os cursos oferecidos por esta unidade na modalidade
escolhida.
Nesta página aparecem também informações importantes quanto aos grupos de concorrência.
Os candidatos devem ficar atentos às necessidades específicas de procedimentos relacionados
aos grupos de escola pública, PcD, PPI, baixa renda e PRONAF.
Caso você queira saber mais detalhes sobre estes grupos, podem acessá-las clicando na opção
“clique aqui” do item “Para saber mais detalhes e documentos sobre os Grupos de
Concorrência, clique aqui! ”
Caso queira saber mais informações sobre os procedimentos de Heteroidentificação, você pode
acessar um vídeo informativo clicando na opção “clique aqui” do item “Para saber mais sobre
a heteroidentificação, clique aqui! ”
Ao selecionar um grupo de concorrência específico (A0, L1, L2, L5, L6, L9, L10, L13, L14, PcD ou
PRONAF), você terá acesso às informações específicas deste grupo de concorrência. Ou seja,
caso aprovado, o que será necessário comprovar para que possa assegurar a vaga no referido
grupo, durante a solicitação de matrícula. Caso você escolha um grupo no qual não consiga
comprovar tais informações, o mesmo perderá o direito à vaga. Por isso é muito importante se
atentar às necessidades de cada um dos grupos. Em caso de dúvida, consulte as informações
disponíveis nos editais e no site oficial do processo seletivo antes de escolher um grupo de
concorrência.
Após selecionar o campus, o curso e o grupo de concorrência, você deverá clicar no botão
“Salvar” para concluir o preenchimento das informações do “Passo 2 – Campus e Curso”.
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Ao clicar no botão “Salvar”, você será redirecionado novamente para a página inicial de
preenchimento de dados e receberá a informação “Passo 2 salvo com Sucesso”. Após isso,
deverá clicar na opção “Passo 3 – Notas/Documentos” e iniciar o preenchimento.
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No Passo 3, você deverá selecionar o ano do Enem que será utilizado, bem como inserir as notas
das 5 áreas de conhecimento obtidas por você nesta prova. Se atente para a ordem das notas
solicitada no sistema de inscrição. Pode ser que ela seja diferente da ordem apresentada no
boletim. Além disso, você deverá inserir o boletim do Enem utilizado que comprove as notas
inseridas. Caso as notas inseridas estejam diferentes do documento anexado, o candidato
poderá ser eliminado do processo, conforme informação apresentada.
São necessários alguns cuidados neste momento: em caso de notas com casas decimais, você
deverá inseri-las utilizando “.” (ponto) e não “,” (vírgula). Por exemplo: “790.40”; “850.70” e
“767.35”.
Você poderá acessar o seu boletim do Enem clicando no link “Para acessar o Boletim Individual
do Enem, o candidato deve entrar na página Participante do ENEM do ano escolhido e depois
baixar o documento a ser anexado nesta inscrição. ” disponível na página.
Após inserir todas as informações você deverá clicar no botão “Salvar” para concluir o
preenchimento das informações do “Passo 3 – Notas/Documentos”.
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Ao clicar no botão “Salvar”, você é redirecionado novamente para a página inicial de
preenchimento de dados e recebe a informação “Notas salvas com sucesso”. Após isso, deve
agora clicar na opção “Passo 4 – Pesquisa” e iniciar o preenchimento.

No Passo 4, você deverá responder algumas perguntas apenas para que a instituição conheça
um pouco sobre como ficou sabendo sobre o Processo Seletivo, bem como a sua expectativa em
relação ao curso.
Após responder cada uma das perguntas, você deverá clicar no botão “Salvar” até que todas
sejam respondidas e, consequentemente, concluir o preenchimento das informações do “Passo
4 – Pesquisa”.
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Ao clicar no botão “Salvar” da última pergunta, você é redirecionado novamente para a página
inicial de preenchimento de dados e recebe a informação “Passo 4 concluído com sucesso”.
Após isso, deverá clicar na opção “Passo 5 – Confirmar Inscrição”, iniciar a verificação dos dados
preenchidos e confirmar a sua inscrição.

O passo 5, apesar de não ter nenhuma informação para ser preenchida por você, é o último e
mais importante passo de sua inscrição. Nele que você irá verificar todos os dados preenchidos
até o momento e irá confirmar a sua inscrição.
Neste passo você verá se alguma informação está incorreta e, caso esteja, deverá retornar a
algum dos passos anteriores e corrigi-la antes de confirmar a sua inscrição.
Neste passo você deverá verificar a modalidade escolhida, bem como o seu número de inscrição,
seus dados pessoais, o campus/curso e o grupo de concorrência selecionados, as informações
específicas para tal grupo, se a pesquisa foi respondida, as notas e somatório das notas inseridas,
edição do ENEM selecionada e documentos anexados.
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Estando tudo OK, você deve selecionar a opção “EU DECLARO que as informações prestadas
são verdadeiras e que conheço e ACEITO as normas contidas no edital. ” Depois, clicar no botão
“Confirmar Inscrição”. LEMBRE-SE: A SUA INSCRIÇÃO SOMENTE SERÁ CONFIRMADA APÓS
VOCÊ CLICAR NO BOTÃO “CONFIRMAR INSCRIÇÃO”.

Após confirmar a sua inscrição clicando no botão “Confirmar Inscrição”, você é redirecionado
novamente para a página inicial de preenchimento de dados e recebe a informação “Passo 5
salvo com sucesso”.
Neste momento a sua inscrição estará confirmada e, caso deseje, poderá emitir o seu
comprovante temporário de inscrição, clicando em “Comprovante Temporário de Inscrição”.
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Selecionando a opção “Comprovante Temporário de inscrição”, você será redirecionado para a
página de impressão do documento. Para tanto, basta selecionar a opção “Clique aqui para
Gerar o Comprovante Temporário de Inscrição. ” E clicar no botão “Gerar comprovante
temporário”. Neste momento será iniciado o download do comprovante, que poderá ser aberto
por você no próprio computador.
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TUTORIAL DE INSCRIÇÃO PARA OS CURSOS DE PÓSGRADUAÇÃO LATO SENSU
Para iniciar a sua inscrição, você deve acessar o site https://selecao.ifsudestemg.edu.br/

Caso você já possua a senha do Gov.Br, siga o fluxo abaixo. Caso ainda não possua, verifique o
tutorial de como cadastrar uma senha no Gov.br
Para se inscrever em um curso da modalidade Pós-graduação Lato Sensu, na página de inscrição
do Processo Seletivo 2022/2, você deverá clicar no botão “Entrar com Gov.br”.

Na página seguinte você deverá inserir o seu CPF que foi cadastrado no Gov.br e clicar no botão
“Continuar”.
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Na página seguinte você deverá inserir a sua senha que foi cadastrado no Gov.br e clicar no
botão “Entrar”. Caso queira ver a senha que está sendo digitada, basta clicar no ícone de um
“olho” que aparece no campo “Senha”.

Caso seja a primeira vez que você acessa o site do Processo Seletivo, o sistema precisará de sua
autorização para importar alguns de seus dados que estão cadastrados no site da receita e inserílos no sistema de inscrição do Processo Seletivo. Neste caso, basta clicar no botão “Autorizar”.
Caso não seja a primeira, o sistema irá te redirecionar diretamente para a página inicial de
inscrição, onde você selecionará a modalide para a qual desejará concorrer.
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Dada a autorização, tudo pronto para que você comece agora a realizar a sua inscrição. Você
será automaticamente redirecionado para a página inicial de inscrição, onde selecionará a
modalidade para a qual desejará concorrer.

Nesta página, você deverá selecionar a modalidade “Pós-Graduação Lato Sensu”.
Repare que no lado direito da página aparecerá uma breve descrição sobre a modalidade, quais
cursos serão ofertados, bem como as unidades que os ofertarão.
Antes de prosseguir, é extremamente importante verificar se essa é realmente a modalidade
pela qual deseja concorrer e se o curso que deseja realizar se encontra no quadro ao lado. Caso
contrário verifique novamente as informações contidas no edital para que possa selecionar o
curso/modalidade correto.
Antes de prosseguir, é obrigatório que você selecione a opção “EU CONFIRMO que, o Campus
e Curso da Modalidade para a qual desejo me inscrever, encontra-se no quadro informativo
ao lado da Modalidade por mim selecionada. ” O sistema só prosseguirá para os próximos
passos após você selecionar esta opção.

65

Selecionada a modalidade, você será redirecionado para a página de preenchimento dos dados.
São 5 passos obrigatórios que você deverá preencher para que tenha a sua inscrição confirmada.
LEMBRE-SE: SUA INSCRIÇÃO SOMENTE SERÁ CONFIRMADA APÓS PREENCHER E CONFIRMAR
AS INFORMAÇÕES EM TODOS OS 5 PASSOS.

Verificados todos os passos a seguir, primeiramente você deve preencher os seus dados pessoais
clicando no “Passo 1 – Dados Pessoais”.
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No Passo 1, você deverá inserir todos os seus dados pessoais. Lembrando que como foi utilizado
o Login Único do Gov.br para iniciar a sua inscrição, alguns dados já aparecerão inseridos de
forma automática, como CPF, Nome e Telefone, por exemplo. Estes dados são os mesmos
cadastrados na receita e não podem ser alterados.
Você deverá preencher os outros campos, sendo de preenchimento obrigatório aqueles que
possuem um “*” (asterisco).
Para concluir a inserção dos dados pessoais, você deverá marcar a opção “EU CONCORDO com
o Termo de Consentimento para Tratamento de Dados Pessoais, especificado no link abaixo.
(OBS: Não será possível finalizar a sua inscrição sem antes CONCORDAR com este Termo de
Consentimento) ”.
O referido termo pode ser acessado para leitura clicando no link “Clique aqui para acessar o
Termo de Consentimento! ”
Caso você queira saber mais informações sobre o uso do Nome Social, o mesmo poderá verificar
clicando na opção “Clique aqui”, do item “1) Para obter mais informações sobre como requerer
"Uso de Nome Social" clique aqui. ”
Após concluir a inserção de todos os dados de forma correta e marcar a opção de concordar
com o “Termo de Consentimento para Tratamento de Dados Pessoais”, você deverá clicar no
botão “Salvar” para concluir a inserção das informações referentes ao “Passo 1 – Dados
Pessoais”.
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Ao clicar no botão “Salvar”, você é redirecionado novamente para a página inicial de
preenchimento de dados e recebe a informação “Passo 1 salvo com Sucesso”. Após isso, deve
agora clicar na opção “Passo 2 – Campus e Curso” e iniciar o preenchimento.
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No Passo 2, você deverá selecionar o campus no qual deseja estudar, bem como o curso que
deseja realizar. É importante ressaltar que só aparecem os campi que ofertam cursos na
modalidade escolhida inicialmente por você. O mesmo ocorre com os cursos, ou seja, após
selecionar o campus, aparecerão somente os cursos oferecidos por esta unidade na modalidade
escolhida.
Nesta página aparecem também informações importantes quanto aos grupos de concorrência.
Os candidatos devem ficar atentos às necessidades específicas de procedimentos relacionados
aos grupos de escola pública, PcD, PPI, baixa renda e PRONAF.
Caso você queira saber mais detalhes sobre estes grupos, podem acessá-las clicando na opção
“clique aqui” do item “Para saber mais detalhes e documentos sobre os Grupos de
Concorrência, clique aqui! ”
Caso queira saber mais informações sobre os procedimentos de Heteroidentificação, você pode
acessar um vídeo informativo clicando na opção “clique aqui” do item “Para saber mais sobre
a heteroidentificação, clique aqui! ”
Ao selecionar um grupo de concorrência específico (A, B ou C), você terá acesso às informações
específicas deste grupo de concorrência. Ou seja, caso aprovado, o que será necessário
comprovar para que possa assegurar a vaga no referido grupo, durante a solicitação de
matrícula. Caso você escolha um grupo no qual não consiga comprovar tais informações, o
mesmo perderá o direito à vaga. Por isso é muito importante se atentar às necessidades de cada
um dos grupos. Em caso de dúvida, consulte as informações disponíveis nos editais e no site
oficial do processo seletivo antes de escolher um grupo de concorrência.
Caso você escolha o Grupo B, deverá especificar se a opção se dá por se enquadrar como PPI ou
PcD. A opção marcada por você deverá ser comprovada no momento da matrícula, conforme já
informado anteriormente.
Após selecionar o campus, o curso e o grupo de concorrência, você deverá clicar no botão
“Salvar” para concluir o preenchimento das informações do “Passo 2 – Campus e Curso”.
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Ao clicar no botão “Salvar”, você será redirecionado novamente para a página inicial de
preenchimento de dados e receberá a informação “Passo 2 salvo com Sucesso”. Após isso,
deverá clicar na opção “Passo 3 – Notas/Documentos” e iniciar o preenchimento.
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No Passo 3, você deverá inserir a documentação solicitada em seu respectivo edital. Deve-se
ficar atento ao que é pedido para cada curso, pois a documentação solicitada pode variar.
Portanto fique atendo e leia com atenção o edital do seu curso. Caso a documentação anexada
esteja diferente da solicitada em Edital, o candidato poderá ser eliminado do processo,
conforme informação apresentada.
A documentação a ser encaminhada deverá estar em um arquivo único, em formato PDF. O
sistema sempre considerará o último arquivo enviado. Ou seja, caso você envie mais de um
arquivo, será sempre considerado o último anexado.
Após inserir toda a documentação, você deverá clicar no botão “Salvar” para concluir o
preenchimento das informações do “Passo 3 – Notas/Documentos”.

Ao clicar no botão “Salvar”, você é redirecionado novamente para a página inicial de
preenchimento de dados e recebe a informação “Notas salvas com sucesso”. Após isso, deve
agora clicar na opção “Passo 4 – Pesquisa” e iniciar o preenchimento.
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No Passo 4, você deverá responder algumas perguntas apenas para que a instituição conheça
um pouco sobre como ficou sabendo sobre o Processo Seletivo, bem como a sua expectativa em
relação ao curso.
Após responder cada uma das perguntas, você deverá clicar no botão “Salvar” até que todas
sejam respondidas e, consequentemente, concluir o preenchimento das informações do “Passo
4 – Pesquisa”.
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Ao clicar no botão “Salvar” da última pergunta, você é redirecionado novamente para a página
inicial de preenchimento de dados e recebe a informação “Passo 4 concluído com sucesso”.
Após isso, deverá clicar na opção “Passo 5 – Confirmar Inscrição”, iniciar a verificação dos dados
preenchidos e confirmar a sua inscrição.

O passo 5, apesar de não ter nenhuma informação para ser preenchida por você, é o último e
mais importante passo de sua inscrição. Nele que você irá verificar todos os dados preenchidos
até o momento e irá confirmar a sua inscrição.
Neste passo você verá se alguma informação está incorreta e, caso esteja, deverá retornar a
algum dos passos anteriores e corrigi-la antes de confirmar a sua inscrição.
Neste passo você deverá verificar a modalidade escolhida, bem como o seu número de inscrição,
seus dados pessoais, o campus/curso e o grupo de concorrência selecionados, as informações
específicas para tal grupo, se a pesquisa foi respondida e documentos anexados.
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Estando tudo OK, você deve selecionar a opção “EU DECLARO que as informações prestadas
são verdadeiras e que conheço e ACEITO as normas contidas no edital. ” Depois, clicar no botão
“Confirmar Inscrição”. LEMBRE-SE: A SUA INSCRIÇÃO SOMENTE SERÁ CONFIRMADA APÓS
VOCÊ CLICAR NO BOTÃO “CONFIRMAR INSCRIÇÃO”.

Após confirmar a sua inscrição clicando no botão “Confirmar Inscrição”, você é redirecionado
novamente para a página inicial de preenchimento de dados e recebe a informação “Passo 5
salvo com sucesso”.
Neste momento a sua inscrição estará confirmada e, caso deseje, poderá emitir o seu
comprovante temporário de inscrição, clicando em “Comprovante Temporário de Inscrição”.
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Selecionando a opção “Comprovante Temporário de inscrição”, você será redirecionado para a
página de impressão do documento. Para tanto, basta selecionar a opção “Clique aqui para
Gerar o Comprovante Temporário de Inscrição. ” E clicar no botão “Gerar comprovante
temporário”. Neste momento será iniciado o download do comprovante, que poderá ser aberto
por você no próprio computador.

75

TUTORIAL DE INSCRIÇÃO PARA OS CURSOS DE PÓSGRADUAÇÃO STRICTO SENSU
Para iniciar a sua inscrição, você deve acessar o site https://selecao.ifsudestemg.edu.br/

Caso você já possua a senha do Gov.Br, siga o fluxo abaixo. Caso ainda não possua, verifique o
tutorial de como cadastrar uma senha no Gov.br
Para se inscrever em um curso da modalidade Pós-graduação Stricto Sensu, na página de
inscrição do Processo Seletivo 2022/2, você deverá clicar no botão “Entrar com Gov.br”.

Na página seguinte você deverá inserir o seu CPF que foi cadastrado no Gov.br e clicar no botão
“Continuar”.
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Na página seguinte você deverá inserir a sua senha que foi cadastrado no Gov.br e clicar no
botão “Entrar”. Caso queira ver a senha que está sendo digitada, basta clicar no ícone de um
“olho” que aparece no campo “Senha”.

Caso seja a primeira vez que você acessa o site do Processo Seletivo, o sistema precisará de sua
autorização para importar alguns de seus dados que estão cadastrados no site da receita e inserílos no sistema de inscrição do Processo Seletivo. Neste caso, basta clicar no botão “Autorizar”.
Caso não seja a primeira, o sistema irá te redirecionar diretamente para a página inicial de
inscrição, onde você selecionará a modalide para a qual desejará concorrer.
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Dada a autorização, tudo pronto para que você comece agora a realizar a sua inscrição. Você
será automaticamente redirecionado para a página inicial de inscrição, onde selecionará a
modalidade para a qual desejará concorrer.

Nesta página, você deverá selecionar a modalidade “Pós-Graduação Stricto Sensu”.
Repare que no lado direito da página aparecerá uma breve descrição sobre a modalidade, quais
cursos serão ofertados, bem como as unidades que os ofertarão.
Antes de prosseguir, é extremamente importante verificar se essa é realmente a modalidade
pela qual deseja concorrer e se o curso que deseja realizar se encontra no quadro ao lado. Caso
contrário verifique novamente as informações contidas no edital para que possa selecionar o
curso/modalidade correto.
Antes de prosseguir, é obrigatório que você selecione a opção “EU CONFIRMO que, o Campus
e Curso da Modalidade para a qual desejo me inscrever, encontra-se no quadro informativo
ao lado da Modalidade por mim selecionada. ” O sistema só prosseguirá para os próximos
passos após você selecionar esta opção.
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Selecionada a modalidade, você será redirecionado para a página de preenchimento dos dados.
São 5 passos obrigatórios que você deverá preencher para que tenha a sua inscrição confirmada.
LEMBRE-SE: SUA INSCRIÇÃO SOMENTE SERÁ CONFIRMADA APÓS PREENCHER E CONFIRMAR
AS INFORMAÇÕES EM TODOS OS 5 PASSOS.

Verificados todos os passos a seguir, primeiramente você deve preencher os seus dados pessoais
clicando no “Passo 1 – Dados Pessoais”.
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No Passo 1, você deverá inserir todos os seus dados pessoais. Lembrando que como foi utilizado
o Login Único do Gov.br para iniciar a sua inscrição, alguns dados já aparecerão inseridos de
forma automática, como CPF, Nome e Telefone, por exemplo. Estes dados são os mesmos
cadastrados na receita e não podem ser alterados.
Você deverá preencher os outros campos, sendo de preenchimento obrigatório aqueles que
possuem um “*” (asterisco).
Para concluir a inserção dos dados pessoais, você deverá marcar a opção “EU CONCORDO com
o Termo de Consentimento para Tratamento de Dados Pessoais, especificado no link abaixo.
(OBS: Não será possível finalizar a sua inscrição sem antes CONCORDAR com este Termo de
Consentimento) ”.
O referido termo pode ser acessado para leitura clicando no link “Clique aqui para acessar o
Termo de Consentimento! ”
Caso você queira saber mais informações sobre o uso do Nome Social, o mesmo poderá verificar
clicando na opção “Clique aqui”, do item “1) Para obter mais informações sobre como requerer
"Uso de Nome Social" clique aqui. ”
Após concluir a inserção de todos os dados de forma correta e marcar a opção de concordar
com o “Termo de Consentimento para Tratamento de Dados Pessoais”, você deverá clicar no
botão “Salvar” para concluir a inserção das informações referentes ao “Passo 1 – Dados
Pessoais”.
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Ao clicar no botão “Salvar”, você é redirecionado novamente para a página inicial de
preenchimento de dados e recebe a informação “Passo 1 salvo com Sucesso”. Após isso, deve
agora clicar na opção “Passo 2 – Campus e Curso” e iniciar o preenchimento.
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No Passo 2, você deverá selecionar o campus no qual deseja estudar, bem como o curso que
deseja realizar. É importante ressaltar que só aparecem os campi que ofertam cursos na
modalidade escolhida inicialmente por você. O mesmo ocorre com os cursos, ou seja, após
selecionar o campus, aparecerão somente os cursos oferecidos por esta unidade na modalidade
escolhida.
Nesta página aparecem também informações importantes quanto aos grupos de concorrência.
Os candidatos devem ficar atentos às necessidades específicas de procedimentos relacionados
aos grupos de escola pública, PcD, PPI, baixa renda e PRONAF.
Caso você queira saber mais detalhes sobre estes grupos, podem acessá-las clicando na opção
“clique aqui” do item “Para saber mais detalhes e documentos sobre os Grupos de
Concorrência, clique aqui! ”
Caso queira saber mais informações sobre os procedimentos de Heteroidentificação, você pode
acessar um vídeo informativo clicando na opção “clique aqui” do item “Para saber mais sobre
a heteroidentificação, clique aqui! ”
Ao selecionar um grupo de concorrência específico (A ou B), você terá acesso às informações
específicas deste grupo de concorrência. Ou seja, caso aprovado, o que será necessário
comprovar para que possa assegurar a vaga no referido grupo, durante a solicitação de
matrícula. Caso você escolha um grupo no qual não consiga comprovar tais informações, o
mesmo perderá o direito à vaga. Por isso é muito importante se atentar às necessidades de cada
um dos grupos. Em caso de dúvida, consulte as informações disponíveis nos editais e no site
oficial do processo seletivo antes de escolher um grupo de concorrência.
Caso você escolha o Grupo B, deverá especificar se a opção se dá por se enquadrar como PPI ou
PcD. A opção marcada por você deverá ser comprovada no momento da matrícula, conforme já
informado anteriormente.
Para o Curso de Nutrição e Produção Animal, os grupos de concorrência são separados também
por linha de pesquisa (A1, A2.1, A2.2, A2.3, B1, B2.1, B2.2 e B2.3). Para este curso, você seja do
grupo A ou do B, deve verificar no Edital para qual linha de pesquisa deseja concorrer à vaga.
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Após selecionar o campus, o curso e o grupo de concorrência, você deverá clicar no botão
“Salvar” para concluir o preenchimento das informações do “Passo 2 – Campus e Curso”.

Ao clicar no botão “Salvar”, você será redirecionado novamente para a página inicial de
preenchimento de dados e receberá a informação “Passo 2 salvo com Sucesso”. Após isso,
deverá clicar na opção “Passo 3 – Notas/Documentos” e iniciar o preenchimento.
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No Passo 3, você deverá inserir a documentação solicitada em seu respectivo edital. Deve-se
ficar atento ao que é pedido para cada curso, pois a documentação solicitada pode variar.
Portanto fique atendo e leia com atenção o edital do seu curso. Caso a documentação anexada
esteja diferente da solicitada em Edital, o candidato poderá ser eliminado do processo,
conforme informação apresentada.
A documentação a ser encaminhada deverá estar em um arquivo único, em formato PDF. O
sistema sempre considerará o último arquivo enviado. Ou seja, caso você envie mais de um
arquivo, será sempre considerado o último anexado.
Após inserir toda a documentação, você deverá clicar no botão “Salvar” para concluir o
preenchimento das informações do “Passo 3 – Notas/Documentos”.

Ao clicar no botão “Salvar”, você é redirecionado novamente para a página inicial de
preenchimento de dados e recebe a informação “Notas salvas com sucesso”. Após isso, deve
agora clicar na opção “Passo 4 – Pesquisa” e iniciar o preenchimento.
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No Passo 4, você deverá responder algumas perguntas apenas para que a instituição conheça
um pouco sobre como ficou sabendo sobre o Processo Seletivo, bem como a sua expectativa em
relação ao curso.
Após responder cada uma das perguntas, você deverá clicar no botão “Salvar” até que todas
sejam respondidas e, consequentemente, concluir o preenchimento das informações do “Passo
4 – Pesquisa”.
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Ao clicar no botão “Salvar” da última pergunta, você é redirecionado novamente para a página
inicial de preenchimento de dados e recebe a informação “Passo 4 concluído com sucesso”.
Após isso, deverá clicar na opção “Passo 5 – Confirmar Inscrição”, iniciar a verificação dos dados
preenchidos e confirmar a sua inscrição.

O passo 5, apesar de não ter nenhuma informação para ser preenchida por você, é o último e
mais importante passo de sua inscrição. Nele que você irá verificar todos os dados preenchidos
até o momento e irá confirmar a sua inscrição.
Neste passo você verá se alguma informação está incorreta e, caso esteja, deverá retornar a
algum dos passos anteriores e corrigi-la antes de confirmar a sua inscrição.
Neste passo você deverá verificar a modalidade escolhida, bem como o seu número de inscrição,
seus dados pessoais, o campus/curso e o grupo de concorrência selecionados, as informações
específicas para tal grupo, se a pesquisa foi respondida e documentos anexados.
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Estando tudo OK, você deve selecionar a opção “EU DECLARO que as informações prestadas
são verdadeiras e que conheço e ACEITO as normas contidas no edital. ” Depois, clicar no botão
“Confirmar Inscrição”. LEMBRE-SE: A SUA INSCRIÇÃO SOMENTE SERÁ CONFIRMADA APÓS
VOCÊ CLICAR NO BOTÃO “CONFIRMAR INSCRIÇÃO”.

Após confirmar a sua inscrição clicando no botão “Confirmar Inscrição”, você é redirecionado
novamente para a página inicial de preenchimento de dados e recebe a informação “Passo 5
salvo com sucesso”.
Neste momento a sua inscrição estará confirmada e, caso deseje, poderá emitir o seu
comprovante temporário de inscrição, clicando em “Comprovante Temporário de Inscrição”.
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Selecionando a opção “Comprovante Temporário de inscrição”, você será redirecionado para a
página de impressão do documento. Para tanto, basta selecionar a opção “Clique aqui para
Gerar o Comprovante Temporário de Inscrição. ” E clicar no botão “Gerar comprovante
temporário”. Neste momento será iniciado o download do comprovante, que poderá ser aberto
por você no próprio computador.
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INFORMAÇÕES ÚTEIS
1 – Não lembro a minha senha, como recuperar?
Se você não tiver acesso à sua conta poderá acessar o link abaixo e verificar maneiras de como
recuperar a sua conta.
http://faq-login-unico.servicos.gov.br/en/latest/_perguntasdafaq/formarrecuperarconta.html
Inicialmente existem 4 maneiras de realizar a recuperação
1.
2.
3.
4.

Recuperar a conta por meio do Aplicativo gov.br
Recuperar conta por meio dos Bancos Credenciados
Recuperar conta por E-mail
Recuperar conta por Mensagem de Texto (SMS)

Caso você tenha criado uma “Conta Bronze”, conforme orientado neste tutorial, as maneiras
mais simples de realizar a recuperação seria seguindo as maneiras 3 (via e-mail) ou 4 (via sms).

2 – Não tenho mais acesso ao telefone e ao e-mail cadastrado no
GOV.BR. Como recuperar a minha senha?
Se você não tem mais acesso aos e-mails ou telefones cadastrados na sua conta GOV.BR, deverá
solicitar a alteração do e-mail cadastrado previamente.
Neste caso, você deverá preencher o formulário disponível no link abaixo, informando os seus
dados e o novo e-mail que deve ser associado à sua conta GOV.BR
https://portaldeservicos.economia.gov.br/atendimento/
Além disso, deverá preencher a autorização disponível neste mesmo link, enviar uma foto sua
segurando seu documento oficial com foto, e uma foto de um documento oficial com foto que
possua o seu número de CPF, conforme orientado no link acima.
Realizados todos os trâmites, você deverá acompanhar no seu e-mail as orientações futuras,
que serão encaminhadas em um prazo de até 7 dias

3 - Tenho algumas dúvidas sobre o processo seletivo. Onde posso
saná-las?
Todas as informações relacionadas ao processo seletivo podem ser encontradas através do site
www.ifsudestemg.edu.br/processoseletivo.
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Neste site você terá acesso aos editais, informações sobre os cursos ofertados, grupos de
concorrência para cada modalidade, as dúvidas mais frequentes dos candidatos, informações
sobre os atendimentos aos candidatos, bem como as edições anteriores dos Processos Seletivos.
Havendo dúvidas específicas, você poderá contatar a Copese da Reitoria bem como a dos campi
ofertantes de vagas através dos e-mails abaixo.
Reitoria: copese@ifsudestemg.edu.br
Juiz de Fora: copese.juizdefora@ifsudestemg.edu.br
Manhuaçu: copese.manhuacu@ifsudestemg.edu.br
Rio Pomba: copese.riopomba@ifsudestemg.edu.br
Santos Dumont: copese.santosdumont@ifsudestemg.edu.br
São João del-Rei: copese.sjdr@ifsudestemg.edu.br
Ubá: copese.uba@ifsudestemg.edu.br

4 - Tenho algumas dúvidas sobre a conta GOV.BR. Onde posso
saná-las?
As dúvidas frequentes relacionada ao Login Único do GOV.BR podem ser sanadas acessando o
link abaixo
http://faq-login-unico.servicos.gov.br/en/latest/index.html
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