1. Visitar o site http://concursos.ifpa.edu.br

2. Clicar sobre a a aba “Processos Seletivos” e escolher “PROCESSO SELETIVO TÉCNICO
2018.1 – Belém”;

3. Na pagina do processo seletivo especifico, fazer o download do edital e de outras
informações disponíveis, pelos links correspondentes.
OBS: No link “Tire Suas Dúvidas” no topo da página existem orientações para as
principais perguntas apresentadas por candidatos nos últimos concursos, inclusive
quanto a emissão e pagamento de boletos.
4. Após leitura do Edital, clicar sobre INSCRIÇÕES ON-LINE( login) na pagina do processo
seletivo especifico para iniciar o processo de inscrição.

5. Se esqueceu a senha, clique sobre “Esqueci minha senha” para recuperar nova senha,
informando data de nascimento e número de RG.

6. Se ainda não for cadastrado no site, clique sobre “Não tenho cadastro” para preencher
as informações de cadastro

7. Caso já esteja cadastrado no site, basta informar CPF e senha para iniciar o processo
de inscrição.

8. Nesse passo, você pode clicar sobre o botão “Atualizar Cadastro” para atualizar seus
dados cadastrais (exceto NOME, CPF e NOME DA MAE), ou prosseguir com a inscrição,
clicando em “Fazer Nova Inscrição”.
9. Para alterações de nome próprio, nome da mão ou CPF, é necessário encaminhar
cópia da documentação digitalizada (RG frente e verso E CPF) pelo email da comissão
de concurso: proseltec.bel@ifpa.edu.br.

10. Na página seguinte, escolha o processo seletivo ao qual você deseja concorrer e, em
seguida, clique sobre “Avançar”.

11. Na página seguinte, escolha o polo de vaga ao qual você deseja concorrer e, em
seguida, clique sobre “Avançar”.

12. Na página seguinte, escolha o curso ao qual você deseja concorrer e, em seguida,
clique sobre “Avançar”.

13. Na página seguinte, confirme sua inscrição, informando a modalidade de
concorrência, ou seja, se você deseja concorrer às vagas por cotas para candidato de
Escola Pública, OU para candidatos de baixa renda OU para candidatos negros, índios e
pardos OU para candidato com deficiência (Leia o edital para mais informações).
14. Confirme também se vai precisar de algum tipo de atendimento especial no dia da
prova (Leia o edital para mais informações).
15. Clique sobre “Aceito” para aceitar os termos do Edital.
16. Clique sobre “Confirmar Inscrição”

17. Finalmente, na página seguinte, você poderá conferir os dados de sua inscrição e
imprimir o boleto (GRU Simples) para pagamento no Banco do Brasil.
18. Clique sobre “Boleto Bancário” para gerar a GRU Simples para pagamento

19. Clique sobre “Boleto Bancário” para IMPRIMIR a GRU Simples para pagamento

