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1º Passo Após clicar no botão  você será direcionado para página de Login onde 

realizará o cadastro clicando em “Cadastre-se aqui”.  

Caso o candidato já tenha participado de processos seletivos anteriores e não possua senha, a senha inicial 

é a data de nascimento. 

 

2º Passo: realize o correto preenchimento do formulário Informações Pessoais (todos os campos são 
obrigatórios, exceto o Complemento do Endereço) 

3º Passo: cadastre e confirme a senha que será utilizada para acessar o sistema 

4º Passo: Finalize o cadastro pressionando no botão Enviar. (observe se no topo da página aparece uma 
faixa verde com a mensagem: Cadastro realizado com sucesso). 
 
 

 

 

 

 

 
  

Novo Cadastro 
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Após a realização do cadastro e criação da senha de acesso, você está pronto para participar de processos 

seletivos promovidos pela SEPLAG, clique no botão Inscrição on-line na página que está 

com inscrições abertas. 

 

1º Passo: ao acessar o sistema de inscrição on line, você selecionará o Concurso e o Cargo e informará, 

obrigatoriamente, se concorre na condição de Pessoa com deficiência, indígena ou quilombola. 

  

2º Passo: Neste passo o candidato confirma o cargo/lotação selecionado, caso haja equívoco na 

escolha desse cargo ou lotação, você poderá, no prazo de até 24 horas, dentro do período de inscrição, 

cancelar esta inscrição incorreta  e realizar uma nova, (veja detalhamento na última página).  

 

 

 

 

*Os cargos exemplificados neste manual são meras ilustrações informativas, devendo o candidato selecionar as 

opções apropriadas, constantes do próprio sistema de inscrição on-line. 

3º Passo: após ter confirmado Sim serão exibidos os dados do cargo escolhido 
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4º Passo: Clique em Incluir, para anexar as imagens dos: diplomas, certificados e demais documentos 

comprobatórios digitalizados previamente, lembre que SOMENTE SERÃO ACEITOS ARQUIVOS DE ATÉ 

512KB.  

Observações:  

 Além da frente de diplomas e/ou certificados, não se esquecer de inserir também o verso destes, além 
compor o documento, o verso trás informações complementares importantes,  sua ausência implicará na 
não aceitação do documento como um todo. 

 As imagens devem ser digitalizadas separadamente e com tamanho máximo de arquivo de 512kb. 
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5º Passo: confirme os documentos inseridos pressionando no botão Revisar, caso haja alguma correção a 

ser feita, feche a caixa Confirmação de Inscrição clique em (Excluir) para retirar a imagem anexada e 

voltando a incluir novo anexo no botão Incluir. Caso tenha finalizado clique em Confirma Inscrição. 

Lembre-se, ao confirmar a inscrição, só será possível a inserção de novos títulos se excluir esta e  

realizar uma novo inscrição, isto no máximo até 24 horas após a confirmação do cargo pleiteado. 

Cancelamento da Inscrição: 

1 – Clique de novo em Inscrição 

 

2 – Será exibida a inscrição que se encontra ativa, ao lado da data de Inscrição clique em 

Cancelar Inscrição, e confirme 

 

 

Em caso de dúvidas entre em contato:  

concurso.seplag@seplag.se.gov.br 


