PREZADOS PAIS E RESPONSÁVEIS,
Este manual tem o objetivo de orientá-los no processo de inscrição para a seleção dos novos
alunos do Colégio Antônio Vieira.
Obs: Para o uso adequado da inscrição online, é necessário desabilitar o bloqueio de
popup do seu navegador.
1º Passo: Para acessar o sistema de inscrição online realize seu cadastro.
* Atenção: Caso tenha participado do processo seletivo de 2017, deverá ser utilizado o usuário e a senha
já cadastrados. Não lembra da senha? Clique em Esqueci minha senha.

Para o primeiro acesso, o usuário deve cadastrar-se clicando em “Inscreva-se Aqui!”:

2º Passo: É obrigatório marcar “SIM” para informar que é responsável pelo candidato. Após
marcar a opção sim, serão exibidas 4 opções:
1. Se o seu endereço é o mesmo do candidato
2. Se você é responsável acadêmico do candidato
3. Se você é responsável financeiro do candidato
4. Selecione qual o seu vínculo com o candidato
Obs.: Se não for marcado a opção SIM, o cadastro será realizado diretamente para o
Candidato, porem o candidato não pode ser o responsável pelo próprio cadastro,
invalidando assim a inscrição.

Caso se enquadre nessas opções, marque-as e preencha o formulário com os dados iniciais
solicitados do Responsável. Em seguida clique no botão “Prosseguir”, como mostra tela a
seguir:

OBSERVAÇÃO: É obrigatório o cadastro do responsável acadêmico e do responsável
financeiro. Caso seja pai ou mãe do candidato e não for o responsável acadêmico, nem o
responsável financeiro, deverá ser feito o cadastro dos mesmos no decorrer da inscrição.

3º Passo: Informar todos os dados solicitados do Responsável pelo cadastro do Candidato.
IMPORTANTE: Caso já possua cadastro no processo seletivo (de anos anteriores), o sistema
avançará para a tela de cadastro do candidato (4º passo). Havendo necessidade de
atualização dos dados pessoais, consulte o anexo ao final deste manual.
Obs 1: A senha informada nos últimos campos será utilizada para o posterior acesso.
Obs 2: Caso não possua o telefone residencial, o mesmo poderá ser preenchido com o
telefone celular.

4° Passo: Nesse ponto é realizado o cadastro do candidato. Preencha todos os dados
necessários para concluir o processo. Ao informar que o endereço do candidato é o mesmo do
responsável, os dados de endereço não serão solicitados.
Obs.: Se o candidato não possuir e-mail, pode ser inserido o mesmo e-mail e senha do
responsável do candidato.

5° Passo: Caso seja a mãe é necessário informar os dados do pai do Candidato, será
necessário efetuar o cadastro do mesmo. Caso contrário, pule para o passo 6.
Obs 1: Caso não tenha os dados do pai clique em Prosseguir.
Obs 2: Caso não possua o telefone residencial, o mesmo poderá ser preenchido com o
telefone celular.

6° Passo: Caso seja o pai é necessário informar os dados da mãe do Candidato, será
necessário efetuar o cadastro da mesma. Caso contrário, pule para o passo 7.
Obs 1: Caso não tenha os dados do pai clique em Prosseguir.
Obs 2: Caso não possua o telefone residencial, o mesmo poderá ser preenchido com o
telefone celular.

7° Passo: Caso o responsável não seja o responsável acadêmico do Candidato, será
necessário efetuar o cadastro do mesmo. Caso seja o mesmo, pule para o passo 8.
Obs: Caso não possua o telefone residencial, o mesmo poderá ser preenchido com o telefone
celular.

8° Passo: Caso o responsável não seja o responsável financeiro do Candidato, será necessário
efetuar o cadastro do mesmo. Caso seja o mesmo, pule para o passo 9.
Obs: Caso não possua o telefone residencial, o mesmo poderá ser preenchido com o telefone
celular.

9º Passo: Após a conclusão do cadastro do Candidato, o sistema será direcionado para a tela
de inscrição:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Selecionar o candidato no campo “Nome”
Selecionar o processo seletivo que o candidato será inscrito em “Inscrever-se em”
Selecionar a série no campo “Área Ofertada – 1° Opção de curso”
Selecionar a “Forma de Inscrição”
Selecionar o “Local de realização”.
Escrever o nome de 3 colegas que deseja ficar na mesma turma (opcional)
Digitar o nome da escola atual do candidato
Informar se é “Ex-aluno” (clicar na lupa para abrir as opções)
Informar qual a religião do aluno. (clicar na lupa para abrir as opções)
(*) Informar se possui irmãos no colégio. (clicar na lupa para abrir as opções)
(*) Informar o(s) nome(s) do(s) irmão(s) do candidato.
(*) Informar curso e série do(s) irmão(s) no colégio. (clicar na lupa para abrir as opções)
Aceitar os termos de aceite.
Clicar em Finalizar a Inscrição.

IMPORTANTE (*): Os itens 6, 7 e 8 devem ser preenchidos obrigatoriamente para quem
selecionou no campo Inscreva-se em a opção Possui Irmão no Colégio.

10º Passo: Após Clicar em Finalizar Inscrição, se todos os dados foram preenchidos, será
processada a inscrição e aparecerá a mensagem abaixo. Será necessário clicar na opção OK
para direcionar para a página de Geração de boleto e Comprovante de inscrição.

11º Passo: Após clicar em OK será exibida a tela de Comprovante e Boleto. Para gerar, clicar
no ícone de impressora em cada opção.

12º Passo: Após concluir a inscrição, ao clicar no ícone para impressão do boleto, aparecerá a
mensagem abaixo, pois o boleto ainda não foi registrado. Aguarde 24 horas úteis para que seja
registrado. Em seguida, clique em 2ª via de boleto para imprimir o mesmo.

13º Passo: Caso o responsável esteja inscrevendo o candidato para o 1° ano EF é necessário
enviar uma cópia da certidão de nascimento no processo seletivo. Para isso, é necessário
clicar na opção enviar arquivos, selecionar o arquivo que deve ser do tamanho máximo de
10mb e clicar no botão enviar.

14º Passo: O candidato já estará inscrito no sistema para participar do processo seletivo de
ingresso de novos alunos em 2019.
LEMBRETE: O candidato deverá aguardar o contato da Secretaria por e-mail no prazo máximo
de 5 (cinco) dias. Em caso de não recebimento do e-mail, entre em contato com o Colégio
Antônio Vieira pelo telefone (71) 3328-9514.
SUPORTE: Caso existam dúvidas em relação ao processo de seleção, entre em contato com a
Secretaria, pelo telefone (71) 3328-9514.

ANEXO
Clique em Dados Pessoais para a atualização do seu cadastro.

Escolha se você deseja alterar os dados do responsável ou do candidato.
Realize as alterações necessárias e clique em Salvar.

