TUTORIAL INSCRIÇÕES – SISTEMA SIMPLIFICADO
Para:
- Participantes com solicitação de isenção da taxa de inscrição aprovada.
- Participantes com solicitação de isenção da taxa de inscrição reprovada.
- Concluintes do Ensino Médio, em 2018, em escola da rede pública, que se ausentaram em
2017 e tiveram justificativa de ausência reprovada.
Atenção!
De acordo com o edital, o participante pode ser eliminado a qualquer momento se for
identificado que declarou alguma informação falsa durante a inscrição. E de acordo com o
Código Penal, ele também pode responder por crime contra a fé pública.
TELA INICIAL
1. Informe seu CPF.
2. Selecione a figura do desafio.
3. Clique em “Enviar”.
4. Informe sua senha
5. Selecione a figura do desafio.
6. Clique em “Enviar”.
TELA INFORMAÇÕES PESSOAIS
1. Confira seus dados pessoais apresentados automaticamente pelo sistema (CPF, nome
completo, data de nascimento e nome da mãe). Caso não estejam corretos, entre em contato
com o 0800 616161.
2. Preencha os campos solicitados (sexo, cor ou raça, número da identidade, órgão expedidor,
UF onde a carteira de identidade foi emitida, estado civil, nacionalidade). Brasileiros também
deverão informar a UF e o município de nascimento.
3. Clique em “Próximo”.
TELA ATENDIMENTOS/RECURSOS
Atenção!
O participante que solicitar atendimento específico ou especializado, e auxílio ou recurso,
deve ter documentos que comprovem a deficiência ou a condição especial que motiva a
solicitação. O Inep pode exigir os documentos a qualquer momento.
Indique sua situação em relação aos atendimentos. O sistema apresentará caminhos
diferentes para cada opção.
Se você precisa de atendimento especializado para fazer as provas
1. Escolha a opção “Sim".
2. Indique sua deficiência ou condição especial.
3. Clique no box para declarar que as informações são verdadeiras.
4. Indique se precisa de auxílio ou recurso de acessibilidade, e de qual precisa dentre as
opções.
5. Clique no box para declarar que as informações são verdadeiras.
6. Indique o CID da deficiência (se solicitado).

7. Insira o laudo que comprova sua condição (se solicitado). Clique em “Escolher
arquivo”, selecione o documento e clique em “Enviar laudo”
8. Clique em "Próximo".
Se você não precisa de atendimento especializado para fazer as provas
1. Escolha a opção "Não".
2. Clique em "Próximo".
Se você precisa de atendimento específico para fazer as provas
1. Escolha a opção “Sim".
2. Indique o motivo da solicitação.
3. Indique se precisa de auxílio ou recurso de acessibilidade, e de qual precisa dentre as
opções.
4. Caso necessite de atendimento para “outra condição especial”, indique o CID da
deficiência.
5. Caso necessite de atendimento em classe hospitalar, insira a autorização do hospital.
Clique em “Escolher arquivo”, selecione o documento e clique em “Enviar arquivo”.
6. Clique em "Próximo".
Se você não precisa de atendimento específico para fazer as provas
1. Escolha a opção "Não".
2. Clique em "Próximo".
TELA CONFIRMAÇÃO DE DADOS
1. Confira seus dados pessoais e a situação de atendimento especializado/específico/recursos.
2. Se as informações estiverem corretas clique em “Próximo”. Se as informações não estiverem
corretas, clique em “Anterior” e faça as correções necessárias.
TELA INFORMAÇÕES DE PROVA
1. Selecione a opção de língua estrangeira entre inglês e espanhol.
2. Informe a UF e a cidade onde deseja fazer as provas.
3. Clique em “Próximo”.
TELA CONCLUIR INSCRIÇÃO
1. Confira todos as informações (dados da inscrição, dados pessoais, endereço residencial,
contato, solicitações de atendimento especializado/específico/recursos (se solicitados), opção
de língua estrangeira, prova, cidade de prova, situação de conclusão do ensino médio).
2. Clique em “Sair” ou em “Imprimir”, caso queira ter uma cópia da confirmação da inscrição.
Atenção!
Acesse a Página do Participante até 18 de maio se precisar fazer alterações. Você só poderá
alterar os dados cadastrais, o município de provas, a opção de língua estrangeira e as
solicitações de atendimento especializado/específico/recursos durante o período de
inscrições. Não é possível alterar nada no Questionário Socioeconômico e das informações do
Ensino Médio.

