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TUTORIAL DO CANDIDATO
SISTEMA DE INSCRIÇÃO ONLINE
PROCESSO SELETIVO – 2020.1 e 2020.2

ENSINO MÉDIO
CURSO TÉCNICO EM AGROPCUÁRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO
CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA
CURSO TÉCNICO EM ALIMENTOS

Informações:
Avenida Doutor Francisco Correia, Nº 643, Centro, São Lourenço da Mata/PE
Rod. PE-05, Km 25, Nº 4000, Tiúma, São Lourenço da Mata/PE
Fone: (81) 3320-6885

www.codai.ufrpe.br
www.facebook.com/codaioficial

Site do processo seletivo: http://www.inscricoes.codai.ufrpe.br/
Última atualização do Tutorial, em 12/11/2019, às 10:49.
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SISTEMA DE INSCRIÇÃO ONLINE

Candidato (a),

Este tutorial visa auxiliá-lo(a) no preenchimento do formulário eletrônico para
inscrição online no Processo Seletivo 2020.1 e 2020.2 do COLÉGIO AGRÍCOLA DOM
AGOSTINHO IKAS DA UFRPE – CODAI/UFRPE, conforme disposto no artigo 3.4 do
EDITAL N° 02/2019.

PASSO A PASSO DO SISTEMA ONLINE

PASSO 1: Acessar o endereço: http://www.inscricoes.codai.ufrpe.br/ e clicar na opção
REGISTRAR.

PASSO 2: Para criar uma nova conta, o sistema solicitará os seguintes dados na tela
REGISTRAR: acesso, pessoais, naturalidade, documentação e informações para contato.
Primeiro, preencher os dados para acesso ao sistema, informando o CPF e um e-e-mail
válido. OS CAMPOS COM ASTERISCO (*) SÃO OBRIGATÓRIOS.
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PASSO 2.1: Continuar preenchendo os dados pessoais. OS CAMPOS COM ASTERISCO
(*) SÃO OBRIGATÓRIOS.
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PASSO 2.2: Continuar preenchendo os dados pessoais sobre naturalidade. Selecionar o
campo ESTRANGEIRO se o candidato nasceu no exterior.

PASSO 2.3: Continuar preenchendo os dados pessoais sobre a documentação.
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PASSO 2.4: Continuar preenchendo os dados pessoais com as informações para contato.
TODOS OS CAMPOS SÃO OBRIGATÓRIOS.

PASSO 2.5: Por fim, responda a questão de matemática exibida pelo sistema. Este
procedimento padrão corresponde a uma etapa de segurança do sistema. Clicar em CRIAR
NOVA CONTA.

PASSO 2.6: Se todos os campos forem preenchidos corretamente, o sistema exibirá a
mensagem abaixo e UM E-MAIL AUTOMÁTICO DE CONFIRMAÇÃO SERÁ ENVIADO
PARA VOCÊ, incluindo um link para DEFINIÇÃO DE UMA SENHA de acesso.
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PASSO 2.7: Acesse a caixa de entrada do seu e-mail pessoal. Você deve ter recebido uma
mensagem automática do sistema de inscrição onde consta um link para acesso. Clicar
nesse link para voltar ao sistema, que exibirá a tela abaixo. Clicar em ENTRAR para
alterar/definir sua senha.

XXX.XXX.XX
X-XX

PASSO 3: Após alterar sua senha no sistema, você estará apto para realizar uma nova
inscrição no processo seletivo do CODAI. Clicar no menu “+NOVA INSCRIÇÃO”.
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PASSO 4: Para criar uma nova inscrição no sistema, inicie escolhendo no campo “Seleção”
a opção “Seleção 2020”.
Na opção “Entrada” selecione a opção desejada: “Primeira entrada (Aulas iniciam em
fevereiro)” ou “Segunda Entrada (Aulas iniciam em agosto)”.
Em “Opção de Curso” escolha o curso técnico ou médio que deseja concorrer. Também
escolha o “Turno” (manhã ou tarde) do curso.

PASSO 4.1: Indique se deseja concorrer em alguma opção do Sistema de Vagas por Cotas:
Pessoa com Necessidades Especiais, Renda, Etnia e Escola Pública (item 1.2 do MANUAL
DO CANDIDATO). O sistema considerará essas opções para classificação do resultado do
processo seletivo.
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PASSO 4.2: Caso opte por uma opção de Vaga por Cotas (Pessoa com Necessidades
Especiais, Renda, Etnia e Escola Pública), o sistema exigirá que o candidato envie (upload)
um arquivo (formato PDF ou JPEG) com o documento digitalizado de COMPROVAÇÃO,
conforme exigido nos itens 1.2.8, 1.2.9 e 1.2.10 do EDITAL (Anexos II, III, IV e VIII). Por
exemplo, caso marque SIM na opção COTISTA – RENDA, o sistema exigirá o upload de um
arquivo com a comprovação necessária:
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PASSO 4.3: Após marcar as opções “Li e concordo com os termos do edital” e “Informei e
conferi todos os arquivos e notas necessários”, clicar em SALVAR para que a inscrição seja
registrada no sistema. Caso todos os campos forem preenchidos corretamente, o sistema
exibirá a mensagem abaixo e UM E-MAIL AUTOMÁTICO DE CONFIRMAÇÃO DA
INSCRIÇÃO SERÁ ENVIADO PARA VOCÊ com o título “Nova inscrição SELEÇÕES
CODAI/UFRPE”.

PASSO 5: No final do procedimento de inscrição, uma tela com o resumo de todos os
dados informados pelo candidato é exibido pelo sistema, constando inclusive o número
gerado para a inscrição. Neste momento, a situação da inscrição ficará “AGUARDANDO
PAGAMENTO”.
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PASSO 5.1: Após visualizar seus dados, clicar em “GERAR GRU” para o sistema emitir a
“Guia de Recolhimento da União” (GRU).

PASSO 5.2: Imprimir a “Guia de Recolhimento da União” (GRU) gerada pelo sistema para
pagamento exclusivo no BANCO DO BRASIL do valor da inscrição no processo seletivo.

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX
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PASSO 6: Caso o candidato deseje alterar seus dados pessoais e de acesso no sistema de
inscrições, acessar o menu “Minha Conta”.

Caso deseje visualizar suas inscrições já realizadas ou REIMPRIMIR a GRU para
pagamento, acessar o menu “Minhas Inscrições” no lado esquerdo da tela. É possível
acompanhar a situação da sua inscrição (AGUARDANDO PAGAMENTO).

Quando a GRU for paga e o sistema detectar seu pagamento esta situação será atualizada
para CONFIRMADA.

