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Caso seja o primeiro 
acesso realize o 

cadastro antes de 
iniciar a inscrição

Candidatos já cadastradas 
deverão apenas inserir CPF e 
senha.  Caso tenha esquecido 
a senha clique em Recuperar 
senha



Selecione o 
PSS de Pará de 

Minas em 
Inscrições 
Abertas



Inscrição
Isenção
2ª via 
boleto
Resultado 

Importante acompanhar as fases do Concurso



1º Passo – Inserção dos Dados cadastrais do 
Requerimento de Inscrição



2º Passo - Declaração de confirmação dos 
Dados Cadastrados



3º Passo - Seleção do cargo a qual deseja 
concorrer

Selecione o 
cargo a qual 
deseja 
concorrer



3º Passo - Seleção do(s) cargo (s) 
qual (is) deseja concorrer

Nos casos  em que o 
Edital permitir 

concorrer em mais 
de um cargo com 

uma única inscrição 
(Ver Anexo III), será 
apresentado uma  

lista com as opções. 
Nesta situação, o 
candidato deverá 
selecionar o(os) 
cargo (os) que 

deseja concorrer. 

O valor da inscrição será 
de acordo com o número 
de cargos selecionados.
Exemplo: concorrer a 2 
cargos, o valor de duas 
inscrições será emitido 

no boleto bancário e 
assim,  sucessivamente.

Antes de avançar para o 
4º passo, o candidato 

deverá certificar se todas 
as informações 

preenchidas estão de 
acordo com seu 

interesse, uma vez 
concluída a inscrição não 

será permitido 
alteração/

complementação. 

ATENÇÃO!!!

IMPORTANTE!!!



3º Passo – Seleção do(s) cargo (s) qual (is) deseja 
concorrer – Reserva de vaga e/ou condição especial 

para realização da prova

Manifestar o 
interesse em 
concorrer a 

reserva de vaga 
destinada a pessoa 

com deficiência 
e/ou se necessita 

de condição 
especial para 
realização da 

prova



4º Passo - Forma de pagamento 



5º Passo - Confirmação dos Dados e 
Conclusão da Inscrição

O último passo para 
concluir a inscrição  

será a tela de 
resumo dos dados 
preenchidos. Caso 

haja necessidade de 
realizar alguma 

alteração o 
candidato poderá 
voltar e editar as 

informações 
preenchidas.

Após confirmar a 
inscrição não será 

permitido 
alterações/

complementações

Após concluir a inscrição não será permitido nova 
inscrição para o (s) cargo (s), anteriormente, selecionado. 
Por isso, antes de concluir a inscrição certifique-se de os 
dados informados estão de acordo com seu interesse.



Obrigado
Em caso de dúvidas: entrar em contato por 

meio do endereço eletrônico: 
Concurso@fundep.com.br 

Gerência de Concursos


