
 



 

 

 

 

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. 



 

 

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”. 

Após completar o cadastro você terá acesso aos 

eventos nos quais esta inscrito. 



 

6°- Clique na aba “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 72horas) 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 sistema. 



 

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 

Não é mais necessário inscrever o atleta e depois gerenciar a equipe. 

 A inscrição do atleta é realizada diretamente dentro da modalidade e 

naipe desejado. 

A aba Meus Atletas é uma listagem de TODOS os atletas inscritos. 

 



 

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°- 



 

15°- Preencha todos os 

dados corretamente e 

clique em “salvar”. 



 

16°- Clique para inscrever atleta.  



 

17°- 

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

“Cadastrar Novo Atleta”. 



 

19°- Preencha todos os 

dados corretamente e 

clique em “confirmar”. 



 

Todos os integrantes da comissão técnica e atletas 

serão listados abaixo. 


