
 



 

 

 

 
2° - Para confirmar o cadastro realizado pelo Representante Municipal clique 

em “confirmar cadastro” e você será direcionado para página de login. 

1°- Confira seu e-mail. 

Você foi indicado no sistema de eventos pelo representante Municipal para representar a sua escola.  

Uma senha de acesso foi encaminhada para o seu e-mail. Siga os seguintes passos: 



 

3°- Faça o login com seu CPF e a 

senha informada no e-mail. 



 

4° - Complete o cadastro com os dados pessoais e endereço. 



 

Ao clicar na aba “Meus Dados” é possível alterar a senha 

encaminhada no seu e-mail para uma de sua preferência. 



 

5° - Clique em “entrar” para acessar o evento. 

Após completar o cadastro você terá acesso ao evento no qual 

está inscrito. 



 

6°- Clique em “Download ofício”. 

Após baixar o ofício, o mesmo deverá ser impresso, carimbado 

e assinado pelo diretor (a) e pelo (a) representante da escola. 



 

 

8° - Clique na aba enviar ofício e finalize a inscrição. 

7°- Digitalize o ofício assinado e carimbado para o seu computador 

em formato PDF, clique em “escolher arquivo” e selecione o arquivo 

do ofício.  



 

Após o envio do ofício é necessário aguardar aprovação da 

comissão organizadora (em até 72 horas) para ter acesso ao 

sistema de inscrições.  



 

Após aprovação do seu ofício o sistema estará 

liberado para acesso.  Na tela inicial aparecerão os 

eventos inscritos e os eventos liberados para 

inscrição. 

9°- Clique em “entrar” para acessar o evento. 



 

Na tela inicial, será exibido um resumo de 

todas as ações e jogos da sua escola. 



 

 

 

 

 

10°- Clique em “Gerenciar Equipes” para inscrever 

seus atletas e/ou técnicos. 

IMPORTANTE 

O menu “Meus Atletas” poderá ser utilizado para verificar a listagem de todos os atletas inscritos e/ou inscrever 

atletas como possíveis substitutos. 

De acordo com o Regulamento Geral a escola poderá substituir até dois estudantes-atletas por equipe, desde que 

estejam inscritos no sistema do JEMG. Nas modalidades coletivas o prazo de substituição é de até 24 horas antes 

do início da etapa, já nas modalidades individuais, de acordo com o período previsto no cronograma. Para inscrever 

atletas como possíveis substitutos siga os dois passos abaixo: 

Os demais atletas deverão ser inscritos dentro da equipe em “gerenciar equipe” (passo 10°) 

 

 

 

 

 

Os atletas para eventuais substituições deverão ser inscritos conforme os passos a seguir: 

Clique em “Novo atleta” 



 

 

Utilize um dos campos de filtro para localizar a pessoa 

desejada, clique em inserir e confirme. 



 

10°- Clique em “Gerenciar Equipes” para inscrever seus atletas e técnicos. 

FIQUE ATENTO! 

A escola que não inscrever no sistema o número mínimo de estudantes-atletas 

respectivos à modalidade coletiva, de acordo com o previsto no Art. 40 deste 

Regulamento e conforme o cronograma de execução ficará impedida da 

participação na Reunião Técnica e, consequentemente, impedida de 

participar do JEMG/2020. 

 



 

11°-Selecione  “Módulo”, “Modalidade”,“Naipe” e “Deficiência”. 

12°- Clique em “cadastrar comissão técnica” 

para cadastrar um técnico. 



 

14° - Caso você não localize a pessoa desejada, clique em 

“Cadastrar Novo Integrante”. 

 

13°- Utilize um dos campos do filtro para 

pesquisar a pessoa desejada. 



 

15°- Preencha todos os 

dados corretamente e 

clique em “salvar”. 



 

16°- Clique para inscrever atleta.  



 

18° - Caso você não localize a pessoa desejada, clique em 

“Cadastrar Novo Atleta”. 

17°- Utilize um dos campos do filtro para pesquisar o (a) atleta 

desejado (a). 

 

 

FIQUE ATENTO! 

É extremamente importante pesquisar o atleta antes de cadastra-lo para que não haja 

duplicidade de inscrição.  

CERTIFIQUE-SE QUE TODOS OS DADOS CADASTRADOS ESTÃO CORRETOS. 



 

19°- Preencha todos os 

dados corretamente e 

clique em “confirmar”. 



 

Todos os integrantes da comissão técnica e atletas 

serão listados abaixo. 


