TUTORIAL DO PORTAL DE
INSCRIÇÕES DE NOVOS ALUNOS
2019
EDUCAÇÃO INFANTIL E
1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

INFORMAÇÕES GERAIS

Sugerimos ler atentamente este tutorial e, em caso de dúvida, favor entrar em contato
com a Secretaria Escolar do Colégio: 2101-5758 ou 2101-5759.
As inscrições deverão ser realizadas, exclusivamente, em portal próprio, acessível a
partir do site do Colégio: www.colegiodosjesuitas.com.br
O preenchimento de alguns campos é obrigatório (indicados por um asterisco
vermelho).
Fique atento para preencher todos os campos obrigatórios, para que não seja necessário
retornar a alguma tela do cadastro anterior, o que impede a finalização do cadastro. Ao
final do procedimento, será demonstrado o campo que ficou faltando ser preenchido.
O boleto da taxa de inscrição estará disponível, na central do candidato, em até
2 (dois) dias úteis após a efetivação da inscrição do(a) candidato(a).

1. INTRODUÇÃO:
O objetivo deste documento é demonstrar os procedimentos para a realização da
inscrição do(a) candidato(a) no novo portal de admissão de alunos/2019.
2. ACESSANDO O PORTAL DE INSCRIÇÕES
No portal, existem abas de navegação. São elas: Informações, Inscrições e Central do
Candidato. Os itens a seguir descrevem, em detalhe, essas abas.
2.1. INFORMAÇÕES
Nesta aba, são apresentadas as informações básicas do processo de admissão de novos
alunos 2019.
2.2. INSCRIÇÕES
Nesta página, são exibidas informações sobre a realização das inscrições. O formulário
de inscrição deverá ser preenchido pelo responsável do candidato.
Nesta página, selecione a área de interesse (Pré-escola I, Pré-Escola II ou 1º ano EF).
Muito importante: atenção à escolha da área de interesse.

No campo “Sou o candidato dessa inscrição”, preencha sempre NÃO.

Dados do responsável solicitados no cadastro para a realização da inscrição:
Nome, Data de nascimento, País natal, Estado natal, Naturalidade e número do CPF.

Preencha o formulário e clique em Continuar.
Na página a seguir, será necessário o preenchimento dos dados do responsável pela
inscrição e dos dados do candidato. Os dados já preenchidos serão importados
automaticamente.

Caso o candidato não
tenha e-mail, utilizar o
e-mail
de
um
responsável.

No cadastro do responsável Financeiro, é possível associar o nome do responsável pela inscrição
ao cadastro do candidato, conforme imagem a seguir:

Nesse momento, o responsável pela inscrição irá inscrever o(a) candidato(a) no Processo de
Admissão desejado (Pré-Escola I, Pré-Escola II ou 1º Ano do Ensino Fundamental) - opção já
selecionada no início do processo.

Na opção “Atividades Agendadas”, o responsável deverá escolher, dentre as opções, a
data e o horário para realizar a entrega da documentação.

Clique em Finalizar para concluir a inscrição.
Confira os dados rolando a barra até o final da página e se as informações estiverem
corretas, clique em “Li e aceito os termos e condições” para finalizar a inscrição.

2.3. CENTRAL DO CANDIDATO
Na Central do Candidato, são exibidas informações dos candidatos, além da emissão do
comprovante e do boleto da taxa de inscrição.
Acessando por meio do CPF (no campo
“login”) e a data de nascimento do
responsável pela inscrição na aba “Central
do Candidato”, imprima o comprovante de
inscrição do candidato, que deverá ser
apresentado no dia da confirmação
presencial da inscrição.

O boleto da taxa de inscrição estará disponível, na central do candidato, em até
2 (dois) dias úteis após a efetivação da inscrição do(a) candidato(a). Imprima o boleto e
realize o pagamento em qualquer agência bancária.
Compareça à Secretaria Escolar do Colégio dos Jesuítas para a entrega dos documentos,
conforme agendado anteriormente.

