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1. Cadastramento no portal do candidato do Processo Seletivo 

Simplificado 
Para realizar o cadastramento no portal do candidato para homologação digite a 

seguinte URL em seu navegador (http://selecao.goinfra.go.gov.br:3002/), na tela de 

Login acesse “Cadastro do Candidato”. 

 

 

O sistema redirecionará para o formulário de cadastro, o qual deverá ser preenchido 

com informações desejadas, em seguida clique em  para efetuar o 

cadastro. Caso deseje cancelar a ação clique em .  
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Após realizar o cadastro o sistema enviará um e-mail para o candidato definir sua 

senha de acesso. 

2. Acessando o portal do candidato do Processo Seletivo Simplificado 
Para acessar o portal do candidato para homologação digite a seguinte URL em 

seu navegador (Colocar a URL), na tela de Login insira os dados de usuário e senha 

(usuário: colocar senha: colocar) e clique em “Entrar”: 
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O sistema é composto por uma estrutura dividida em 4 menus, localizados à 

esquerda da tela, são eles: Home; Meu Cadastro; Certames Publicados e Minhas 

Inscrições. 

3. Menu Home 
Ao efetuar login como candidato o sistema redirecionará o usuário para sua 

conta com uma tela de boas-vindas. 
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4. Menu Cadastro 
Com o login efetuado como candidato clique no menu ‘Meu Cadastro’. Será 

apresentada a tela com os dados cadastrados do usuário. Sendo dividida por 5 abas: 

Dados Principais; Formação Acadêmica; Curso Complementar; Experiências 

Profissionais e Documentos Complementares. 

 

Na aba Dados Principais serão apresentados os dados informados durante o 

cadastro do candidato sendo eles: Dados pessoais, dados de identidade, 

informações para contato, endereço e documentos.  

  - Permite adicionar uma foto ao perfil; 

  - Permite efetuar download do documento; 

  - Permite excluir o documento; 

  - Permite que seja salvo as alterações feitas no formulário; 

  - Permite retornar para a tela home sem salvar as alterações 

feitas no formulário. 

 

Na aba Formação Acadêmica será apresentado a listagem de formações 

cadastradas, na qual o candidato poderá:  

  - Permite que seja realizado uma busca da formação por 

nível, curso, instituição, início, conclusão e data atualização; 
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  - Permite a edição dos dados da formação cadastrada; 

  - Permite a exclusão da formação; 

  - Permite efetuar download do documento. 

Para cadastrar uma nova formação clique em  será 

apresentado o formulário de cadastro, o qual deverá ser preenchido com 

informações desejadas, em seguida clique em  para efetuar o cadastro. 

Caso deseje cancelar a ação clique em .  

 

Na aba curso complementar será apresentado a listagem de cursos 

cadastrados, na qual o candidato poderá:  

  - Permite que seja realizado uma busca do curso por curso, 

instituição, início, conclusão, carga horária e data atualização; 

  - Permite a edição dos dados do curso cadastrado; 

  - Permite a exclusão do curso; 

  - Permite efetuar download do documento. 

Para cadastrar um novo curso clique em  será 

apresentado o formulário de cadastro, o qual deverá ser preenchido com 
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informações desejadas, em seguida clique em  para efetuar o cadastro. 

Caso deseje cancelar a ação clique em .  

 

Na aba experiências profissionais será apresentado a listagem de 

experiências cadastradas, na qual o candidato poderá:  

  - Permite que seja realizado uma busca da experiência por 

função, empresa, data admissão, data demissão, quantidade de meses e 

data atualização; 

  - Permite a edição dos dados da experiência cadastrada; 

  - Permite a exclusão da experiência; 

  - Permite efetuar download do documento. 

Para cadastrar uma nova experiência clique em  será 

apresentado o formulário de cadastro, o qual deverá ser preenchido com 

informações desejadas, em seguida clique em  para efetuar o cadastro. 

Caso deseje cancelar a ação clique em .  
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Na aba documentos complementares será apresentado a listagem de 

documentos cadastrados, na qual o candidato poderá:  

  - Permite que seja realizado uma busca do documento por 

documento e descrição; 

  - Permite a edição dos dados do documento cadastrado; 

  - Permite a exclusão do documento; 

  - Permite efetuar download do documento. 

Para cadastrar um novo documento clique em  será 

apresentado o formulário de cadastro, o qual deverá ser preenchido com 

informações desejadas, em seguida clique em  para efetuar o cadastro. 

Caso deseje cancelar a ação clique em .  
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5. Certames Publicados 
Com o login efetuado como candidato clique no menu ‘Certames Publicados’. 

Será apresentada a tela com todos os certames publicados. 

  

  - Redireciona o candidato para o formulário de 

inscrição; 

   - Redireciona o candidato para tela contendo mais 

detalhes do certame; 

Para se inscrever em um certame clique em  será apresentado 

uma mensagem de orientações, marque a opção de certificação e clique em 

 será apresentado o formulário de inscrição, qual deverá ser 
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preenchido com informações desejadas, em seguida clique em  para 

efetuar a inscrição. Caso deseje cancelar a ação clique em .  

 

6. Minhas Inscrições 
Com o login efetuado como candidato clique no menu ‘Minhas Inscrições’. Será 

apresentada a tela com todos os certames que o candidato se inscreveu. 

 

  - Permite a geração de arquivo no formato .pdf 

para download contendo as informações da inscrição; 

   - Redireciona o candidato para tela contendo mais 

detalhes do certame; 

 


