
Funções de cada menu.Funções de cada menu.

Editais ativos com período de inscrição em aberto.Editais ativos com período de inscrição em aberto.

Editais com as inscrições encerradas, porém,  com Editais com as inscrições encerradas, porém,  com 
provas ainda acontecendo mas ainda sem a provas ainda acontecendo mas ainda sem a 

classificação final. Aqui o candidato pode classificação final. Aqui o candidato pode 
acompanhar todas publicações relativas às provas, acompanhar todas publicações relativas às provas, 

gabaritos e notas.gabaritos e notas.

Editais  que ainda irão abrir o período de inscrição.Editais  que ainda irão abrir o período de inscrição.

Acompanhar Processos Seletivos que já fizeram a Acompanhar Processos Seletivos que já fizeram a 
classificação final dos candidatos e foi homologado.  classificação final dos candidatos e foi homologado.  

Nesta página é possível consultar a validade do Nesta página é possível consultar a validade do 
processo seletivo, quantidade de candidatos processo seletivo, quantidade de candidatos 

aprovados, quantidade de candidatos convocados aprovados, quantidade de candidatos convocados 
pela lista Geral e de Portadores de Necessidades pela lista Geral e de Portadores de Necessidades 

Especiais (Especiais (P.N.E.P.N.E.) .) .

Página destinada aos editais antigos que não Página destinada aos editais antigos que não 
constam no novo sistema. Podem ser conferidas constam no novo sistema. Podem ser conferidas 

informações como edital de inscrições, notas, informações como edital de inscrições, notas, 
gabaritos e classificação final.gabaritos e classificação final.



INSCRIÇÕESINSCRIÇÕES

•• Posicione o cursor do mouse sobre a cidade (Ribeirão Preto, Américo Brasiliense Posicione o cursor do mouse sobre a cidade (Ribeirão Preto, Américo Brasiliense 
ou Franca) de seu interesse e clique na opção “Inscrições Abertas”.ou Franca) de seu interesse e clique na opção “Inscrições Abertas”.



Identifique e clique no link do processo seletivo de interesse.Identifique e clique no link do processo seletivo de interesse.



Em seguida será carregada a página abaixo:Em seguida será carregada a página abaixo:

ATENÇÃO!ATENÇÃO!
Quando as inscrições Quando as inscrições 
não estiverem mais não estiverem mais 

disponíveis irá disponíveis irá 
aparecer o seguinte  aparecer o seguinte  

ícone:ícone:

Clicando neste ícone (Edital) o candidato terá Clicando neste ícone (Edital) o candidato terá 
logo abaixo o link com arquivo PDF do Edital logo abaixo o link com arquivo PDF do Edital 

de Abertura de Inscrições do processo seletivo de Abertura de Inscrições do processo seletivo 
e, quando houver, as retificações deste edital e, quando houver, as retificações deste edital 

estarão listadas em estarão listadas em sequênciasequência..



Para fazer a inscrição:Para fazer a inscrição:

Ícone para  inscrição.

Clique neste Link para iniciar a 
inscrição.



Após clicar em “Faça sua inscrição”:Após clicar em “Faça sua inscrição”:

Digite seu CPF neste Digite seu CPF neste 
campo. Em seguida campo. Em seguida 

clique no botão clique no botão 
“Verificar”.“Verificar”.



O candidato que já tiver cadastro no site FAEPA ou HCFMRPO candidato que já tiver cadastro no site FAEPA ou HCFMRP--USP, ao digitar seu CPF e clicar USP, ao digitar seu CPF e clicar 
em “Verificar”, irá aparecer essa página onde deverá entrar com sua senha pessoal.em “Verificar”, irá aparecer essa página onde deverá entrar com sua senha pessoal.

ATENÇÃO: caso não lembre ou for o primeiro acesso ao NOVO site, clique em “Esqueci a ATENÇÃO: caso não lembre ou for o primeiro acesso ao NOVO site, clique em “Esqueci a 
Senha” para que seja enviada uma senha provisória ao seu eSenha” para que seja enviada uma senha provisória ao seu e--mail.mail.

Candidato novo Candidato novo 
que não tem que não tem 

cadastro, pule cadastro, pule cadastro, pule cadastro, pule 
para a próxima para a próxima 

página.página.

Entrando com o CPF e a SENHA, os dados pessoais do candidato já estarão preenchidos Entrando com o CPF e a SENHA, os dados pessoais do candidato já estarão preenchidos 
com base no seu último cadastro, devendo conferir esses dados, atualizar o que for com base no seu último cadastro, devendo conferir esses dados, atualizar o que for 

necessário e cadastrar os dados complementares.necessário e cadastrar os dados complementares.



Após inserir o CPF na inscrição e clicar no botão “Verificar”, se o candidato Após inserir o CPF na inscrição e clicar no botão “Verificar”, se o candidato não tivernão tiver
registro em nosso Sistema, irá aparecer a seguinte página para início de cadastro:registro em nosso Sistema, irá aparecer a seguinte página para início de cadastro:

ATENÇÃO!ATENÇÃO!

Nestes dois campos o Nestes dois campos o 
candidato deve candidato deve 

cadastrar e confirmar cadastrar e confirmar 
sua senha particular.sua senha particular.

Cadastrar e confirmar eCadastrar e confirmar e--mail.mail.

ATENÇÃO!ATENÇÃO!
O eO e--mail será uma mail será uma 

importante ferramenta importante ferramenta 
de comunicação  e de comunicação  e 

informação.informação.

000.000.000-00



Em seguida abrirá a página para cadastrar os dados pessoais do candidato, sendo que Em seguida abrirá a página para cadastrar os dados pessoais do candidato, sendo que 
os campos que possuem o símbolo * , são de preenchimento obrigatório.os campos que possuem o símbolo * , são de preenchimento obrigatório.

000.000.000-00



Cadastro das informações do Portador de Deficiência Física e parte final do cadastro.Cadastro das informações do Portador de Deficiência Física e parte final do cadastro.

Caso seja Portador de Deficiência Física Caso seja Portador de Deficiência Física 
deve selecionar  o “Sim” e assinalar o Tipo deve selecionar  o “Sim” e assinalar o Tipo 
de Deficiência,  sendo que apenas a opção de Deficiência,  sendo que apenas a opção 
“Outras” possibilita a descrição no campo “Outras” possibilita a descrição no campo 

“Qual(is)?”.“Qual(is)?”.

O Portador de O Portador de 
Deficiência Física Deficiência Física 
deve indicar se deve indicar se 

precisa ou não de precisa ou não de 
prova especial .prova especial .

ATENÇÃO! ATENÇÃO! 
Se não marcar Se não marcar 
este item,  não este item,  não 

poderá poderá 
prosseguir.prosseguir.

Preenchidos  os dados, Preenchidos  os dados, 
clique no botão “Enviar clique no botão “Enviar 

Formulário” para Formulário” para 
concluir.concluir.



Concluído o cadastro deverá surgir a mensagem de “Inscrição efetivada com sucesso!” Concluído o cadastro deverá surgir a mensagem de “Inscrição efetivada com sucesso!” 
e o link para impressão do boleto.e o link para impressão do boleto.

Clique neste link para Clique neste link para 
gerar o boleto e em gerar o boleto e em 
seguida imprimiseguida imprimi--lo.lo.



Neste local deverá aparecer o nome Neste local deverá aparecer o nome 
do candidato, endereço e CPF.do candidato, endereço e CPF.

Quando clicar em imprimir boleto, irá carregar uma página para impressão conforme Quando clicar em imprimir boleto, irá carregar uma página para impressão conforme 
abaixo.abaixo.

do candidato, endereço e CPF.do candidato, endereço e CPF.

Atentar para o Atentar para o 
valor da inscrição.valor da inscrição.

Aqui o candidato pode Aqui o candidato pode 
tomar conhecimento de tomar conhecimento de 
seu número de inscrição.seu número de inscrição.

Nome do edital da 
inscrição.



Continuação do boleto (parte inferior).Continuação do boleto (parte inferior).


