
Passo a passo para 
solicitação de bolsa

Passo a passo de como 
fazer sua inscrição pela 
rede interna da empresa



Acesse o link “Inscreva-se”.
1

1

Clique no link “Inscreva-se”. 1



Se você não tem senha ou perdeu a sua, clique em “cadastre aqui”.
1

Em seguida, preencha os dados e faça login.
2

 

1

2

Se você não tem senha ou perdeu a sua, clique em “Cadastre aqui”.
Em seguida,  preencha os dados e clique em “Acessar”        para fazer login.
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1
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Complete o formulário e confirme.



1  Clique em “Novo Pedido”.  

1



Preencha todos os campos e confirme.
1

1



Após preencher os dados da instituição, clique no botão “Informar disciplinas”. 1  Uma nova janela irá se abrir.

1



Preencha os campos 1  e 2  para cada matéria que você cursou no ano anterior.  
No campo 2 , coloque o nome da disciplina. 3  Clique em “Adicionar” .  

4  Clique na seta para prosseguir.

2
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Obs.: use os campos 1, 2 e 3 para informar cada matéria  que você cursou no ano anterior.
No campo 1 , coloque a média final obtida na matéria. 2  O nome da disciplina. 3  Clique em “Adicionar”. 

4  Após lançar todas as matérias, clique na seta para prosseguir.



Antes de preencher os dados de seus familiares, leia atentamente as orientações.



As informações bancárias devem ser preenchidas. Elas somente serão usadas se você for contemplado.
Todos devem preencher as informações bancárias, mas só 

usaremos os dados dos candidatos contemplados com a bolsa. 



Complete as informações conforme solicitado e prossiga.
1

1

Complete as informações conforme solicitado e clique na seta para prosseguir. 1





Clique no nome do candidato
1

 e, depois, em “Imprimir”.
2

 Pronto! Seu formulário será impresso. 

Caso queira solicitar bolsa para outras pessoas da família, clique em “Novo Pedido”.
3
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1  Clique no nome do candidato   2  Depois, em “Imprimir”. Pronto! Seu formulário será impresso.
Caso queira solicitar bolsa para outras pessoas da família, clique em “Novo Pedido”. 3


