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MANUAL DO(A) CANDIDATO(A) 

Orientações para candidatos inscritos em processos seletivos de pós-graduação 

 

Este manual orienta o acesso à Área do Candidato dos Processos Seletivos da Pós-

Graduação da UNIFEI (pós inscrição) 

Etapa 1 

 

Imediatamente após realizar a inscrição no processo seletivo desejado, o candidato irá se 

deparar com a tela da Figura 1 abaixo, na qual deverá ser realizado o cadastro para 

acesso à chamada “Área do Candidato”. Não será possível retornar à esta tela, portanto 

solicitamos atenção às orientações a seguir: 

 
Figura 1 - Tela Inicial para acesso à Área do Candidato. 

 

Importante: Para imprimir o comprovante de inscrição, o candidato não 

deverá clicar em “Imprimir o comprovante de inscrição” na tela acima, mas 

sim em “Acessar a área do candidato”.  
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A impressão do comprovante de inscrição, bem como o acompanhamento do processo 

seletivo, interposição de recursos, resultados de etapas, dentre outras informações, 

poderão ser acessadas somente após o cadastro para acesso a Área do Candidato. 

  

Etapa 2 

 

Caso o candidato esteja participando de um processo seletivo de pós-graduação na 

UNIFEI pela primeira vez, será necessário clicar em “Meu primeiro acesso” na tela da Figura 

2. Do contrário, deverá ser inserido o CPF do candidato e a senha cadastrada 

previamente, considerando que ela não tenha sido alterada. Se a senha tiver sido 

esquecida, deve-se clicar em “Esqueci minha senha”. 

 
Figura 2 - Tela de acesso à área do candidato. 

 

Considerando o caso em que seja o primeiro acesso do candidato, após clicar em “Meu 

primeiro acesso”, a tela da Figura 3 será aberta. Nesta tela, o candidato deverá digitar 

seu CPF e em seguida clicar em “Enviar senha via e-mail”. A mensagem da Figura 4 

aparecerá na tela. Uma senha será enviada ao e-mail cadastrado pelo candidato na  
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inscrição do processo seletivo; ela deverá ser utilizada na tela da Figura 2, juntamente com 

o número do CPF do candidato. Feito isso, deve-se clicar em “Acessar”. 

 
Figura 3 - Tela para cadastro de uma primeira senha/primeiro acesso à Área do Candidato. 

 

 

 
Figura 4 - Mensagem de confirmação do envio de senha para o e-mail cadastrado. 

 

Etapa 3 

 

Após acessar a Área do Candidato (com o CPF e senha), a tela da Figura 5 será aberta. 

Nessa tela, o candidato terá acesso a todos os processos seletivos de pós-graduação dos 

quais já tenha participado na UNIFEI. 

 
Figura 5 - Inscrições realizadas em processos seletivos. 
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Para acessar o processo seletivo desejado e obter mais informações, deve-se clicar no 

símbolo do lado direito da página. Uma tela semelhante à apresentada na Figura 6 será 

aberta, através da qual será possível: 

 Conferir os dados da sua inscrição; 

 Acompanhar o calendário do processo seletivo e os resultados de todas as suas 

etapas; 

 Interpor recursos online, no período determinado para tal, de acordo com o edital 

do processo seletivo; 

 Imprimir comprovante de inscrição; dentre outros. 

 
Figura 6 - Página de acompanhamento de processo seletivo. 

 

Feito o primeiro cadastro, será possível, sempre que necessário, acessar a Área do 

Candidato e todas as informações necessárias à realização e acompanhamento de 

todas as etapas dos processos em que o interessado estiver inscrito. 
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