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Após o recebimento do e-mail com a sua Senha de Acesso, será necessário encaminhar o Currículo Lattes com 
os documentos comprobatórios e o Memorial Descritivo através de upload na Central do Candidato.



Para realizar o acesso a Central do Candidato é necessário utilizar as seguintes informações:

• Número do CPF informado na inscrição;

• Senha de acesso: informe a data do seu nascimento com 8 dígitos, conforme informado por e-mail.

*Caso você não consiga acessar, poderá selecionar a opção “Esqueci minha senha” e, ao preencher o 
seu CPF e data de nascimento, uma nova senha será encaminhada para o e-mail cadastrado na 

inscrição.



Para acessar a Central do Candidato, informe o número do seu CPF na Opção Login e a Senha de Acesso nos 
respectivos campos, conforme abaixo.

Após preencher, confirme se as informações inseridas estão corretas e, em seguida, clique em “ENTRAR”.



Após realizar o acesso inicial a Central do Candidato, é possível verificar os dados do candidato, 
curso e área de formação. Logo abaixo, consta o bloco para realização de upload dos documentos 

para a segunda etapa do processo seletivo.



COMO REALIZAR O upload DOS DOCUMENTOS

1º Clicar em ‘Selecionar Arquivo' 
para buscar  e selecionar o 
arquivo salvo no computador, 
observando o formato PDF e 
tamanho de 2MB.

3º Clicar em “Enviar arquivos 
selecionados” para confirmar o 
envio dos documentos.

2º Repetir o passo 1 
para cada um dos 
documentos solicitados 
para esta etapa do 
processo seletivo.



4º Após clicar em “Enviar arquivos 
selecionados”, aparecerá da seguinte forma o 
upload na registrado.

Obs 1: clicando sobre a opção “Fazer download de 
arquivo”, é possível realizar o download e a visualização da 

imagem enviada. 

Obs 2: caso o candidato identifique a necessidade de 
substituição do documento, é possível clicar na opção 

“Limpar campo”, depois selecionar o novo arquivo e clicar 
novamente em “Enviar arquivos selecionados”.



IMPORTANTE:
Os documentos devem estar legíveis, com a visualização completa, sem cortes e atendendo aos 

requisitos do Edital.

As alterações e substituições de arquivos anexados poderão ser realizadas dentro do prazo 
disponibilizado para upload de documentos, conforme cronograma do Edital.

Os documentos enviados serão direcionados a Comissão para validação, somente após o término do 
prazo de realização de uploads, no período definido em Edital. O candidato, ao anexar a 

documentação requerida, se responsabiliza pela veracidade de todas as informações prestadas e deve 
garantir a legibilidade e atendimento dos critérios definidos em Edital.



Em caso de dúvidas referentes ao processo de envio de documentos pelo
Central do Candidato, entre em contato através do e-mail
nucleodeingresso@feevale.br ou pelo telefone 3586 8800.
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