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Tutorial
Formulário de Indicação da Ação

Aventuras Currículo+

São Paulo, abril de 2015
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Para realizar as inscrições, os responsáveis por estas deverão:

1.	estar	de	posse	do	CPF,	nome	completo,	e-mail	(válido	pessoal	e	atualizado)	de	todos	os	profissionais	da	
UE ou da DE a serem indicados;

2. acessar o hotsite do programa: www.escoladeformacao.sp.gov.br/currículomais;

3. clicar em “Inscrições” (Figura 1, A), no menu lateral à direita; 

Figura 1

4.	Na	página	inicial	do	formulário	de	inscrição,	utilizar	nos	campos	“Usuário”	e	“Senha”	o	código	da	DE	ou	o	
código	da	UE	e	clicar,	depois,	em	“Acessar”;	(Figura	2,	A);

Importante:	O	responsável	pelas	inscrições	deve	ter	mãos	o	código	de	acesso:

•	O	código	da	UE	é	composto	da	sigla	ESC (em	letra	maiúscula),	hífen	e	de	seis	dígitos,	por	exemplo,	ESC-123456;

•	O	código	da	DE	é	composto	da	sigla	DE	(em	letra	maiúscula),	hífen	e	de	cinco	dígitos,	por	exemplo,	DE-12345.

5. em seguida, clicar em “Acessar” (Figura 2, B);

Figura 2
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6.	na	página	seguinte	(Figura	3),	devem	ser	informados	os	dados	do	responsável	pelas	inscrições:	utilizar	o	CPF	
(com	11	dígitos,	sem	pontos	e	hífen)	no	campo	“Usuário”	e	o	RG	(sem	pontos	e	hífen)	no	campo	“Senha”	
(Figura 3, A); 

7. em seguida, clicar em “Acessar” (Figura 3, B);

Figura 3

8.	a	seguir,	confirmar	seus	dados	pessoais	(Figura	4,	A):

Figura 4
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9.	após	atualizar	seus	dados	pessoais,	informar	se	também	é	um	dos	profissionais	a	ser	inscrito	nesta	ação	
(Figura 5), respeitando-se o público-alvo:

a.	Caso	o	responsável	for	um	dos	profissionais	a	ser	indicado,	deverá,	ao	fim	da	tela	de	identificação	de	
responsável clicar em “SIM” (Figura 5, A),	preencher	as	informações	sobre	sua	inscrição	e,	então,	clicar	
em	“Confirmar	responsável	pelas	inscrições”	(Figura	5,	B);

b.	Se	o	responsável	pelas	inscrições	não	for	um	dos	profissionais	a	ser	indicado,	deverá	clicar,	então,	em	
“Não” (Figura 5, A)	e,	em	seguida,	clicar	em	“Confirmar	responsável	pela	inscrição”	(Figura	5,	B).

Figura 5

10.	 na	página	seguinte	(Figura	6),	inscrever	cada	um	dos	profissionais	sob	sua	responsabilidade.	Para	isso,	deverá:

a.	clicar	em	“Inscrever	participante”	(Figura	6,	A);

Figura 6

b.	digitar	o	CPF	(com	11	dígitos,	sem	pontos	e	hífen)	do	profissional	a	ser	inscrito	e	clicar,	por	fim,	em	
“Buscar” (Figura 7, A);

Figura 7
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c.	na	próxima	tela	 (Figura	8),	atualizar	os	dados	pessoais	 (e-mail)	e	profissionais	 (cargo	e/ou	 função,	
área	de	atuação	e	disciplina,	se	necessário)	daquele	profissional	a	ser	inscrito	e	clicar,	em	seguida,	em	
“Confirmar	inscrição	”.

Figura 8

11.	após	inscrever	todos	os	profissionais,	clicar	no	botão	“Exibir	protocolos”	(Figura	9,	A) para conferir a re-
lação dos protocolos de inscrição (Figura 10).

Figura 9

Figura 10
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Profissional que não consta na base de público-alvo da ação:

Se,	ao	tentar	inscrever	um	profissional,	aparecer	a	tela	abaixo	(Figura	11),	certifique-se	de	que	ele	faça	re-
almente parte do público-alvo da ação, e clique, então, em “Incluir na base de público-alvo” (Figura 11, A). 

Figura 11

Cancelamentos

Caso	seja	necessário	efetuar	o	cancelamento	de	alguma	inscrição,	clique	sobre	o	ícone	“X” (Figura 12, A) 
na	tela	principal	do	formulário	de	inscrição,	na	linha	referente	ao	nome	do	profissional	a	ser	cancelado.	Em	
seguida,	confirme	o	cancelamento.

Observação:	Caso	não	esteja	visualizando	o	ícone	“X”, na barra de rolagem inferior (Figura 12, B) da tela de 
navegação	interna	ao	formulário,	corra	com	a	barra	para	a	direta,	até	localizá-lo.

Figura 12
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