
MANUAL DE ORIENTAÇÕES PARA A INSCRIÇÃO

1º PASSO – Acesse o endereço eletrônico https://www.ifes.edu.br OU  www.cefor.ifes.edu.br.  Todas as
publicações  referentes  aos  Processos  Seletivos,  com  as  informações  pertinentes,  estarão  disponíveis
nesses endereços.

2º PASSO – Clique em PROCESSOS SELETIVOS

3º PASSO – Clique em ALUNOS

http://www.cefor.ifes.edu.br/


4º PASSO – Escolha o Processo Seletivo. Após escolher o Edital, o candidato terá acesso às publicações e
informações. 

5º PASSO – Após a leitura do Edital  e ciente de todas as informações presentes no processo seletivo
escolhido, clique em INSCREVA-SE AQUI

 



6º PASSO – O candidato será direcionado para o sistema de inscrições. Escolha novamente o Edital que
pretende concorrer, clicando no nome do referido Edital OU no botão verde localizado do lado direito da
tela;

 
7º  PASSO –  A  página  seguinte  contém  todos  os  dados  do Edital,  descrição  e  orientações,  notícias  e
comunicados do Processo Seletivo. Após a leitura CLIQUE AQUI PARA SE INSCREVER-SER!

Observação: Orientamos aos candidatos que fiquem atentos e acompanhem as publicações na página do
processo seletivo.



8º PASSO –  Preencha corretamente os dados solicitados no FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO.

9º PASSO: No ato de inscrição, após realizar o preenchimento dados, escolher o código de vaga (campo 10)
e anexado os documentos (em um único arquivo pdf, conforme as orientações do item 5.4 do edital), o
candidato deverá clicar em  CONFIRMAR INSCRIÇÃO, localizado no final do formulário, para efetivar sua
inscrição.



OBSERVAÇÃO: Após clicar em “confirmar inscrição” e confirmar a submissão de sua inscrição para este
processo seletivo, o candidato deverá clicar em “imprimir comprovante de inscrição”, depois clicar em
imprimir e salvar o comprovante em seu computador.



CONSULTANDO INSCRIÇÃO

Para  imprimir  o  comprovante  ou consultar  se  realizou a  inscrição  corretamente,  o  candidato  deverá
acessar  a  página  de  inscrição  através  do  link:
https://sigaa.ifes.edu.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=L&aba=p-lato e preencher o CPF e o
números que aparecem no conteúdo da imagem depois clicar em buscar.

1º Opção: digitar o CPF e o conteúdo da imagem, e em seguida clicar em BUSCAR.

2ª Opção: Entrar na página do Edital, clicando na ícone            e em seguida escolher a CLIQUE AQUI PARA
CONSULTAR DADOS DA INSCRIÇÃO

 

https://sigaa.ifes.edu.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=L&aba=p-lato


- Após o preenchimento dos dados solicitados, o sistema irá gerar o comprovante de inscrição com os
dados do Edital, o número de inscrição e os dados do candidato.

Observação:  Orientamos aos candidatos que após a realização da inscrição, fiquem atentos aos prazos
divulgados no Anexo I - Cronograma e acompanhem as publicações na página do processo seletivo.


