
COMO SE CADASTRAR
NA COMPARTIR E NO
EDITAL
1) Acesse o site www.compartir.org.br

- Clique em cadastro para se cadastrar na plataforma.

2) Preencha os dados do formulário.

 



3) Após terminar de preencher o formulário é só clicar em cadastrar.

 

4) Após concluir o cadastro você será direcionada (o) para tela principal da

Compartir. Quem acessa a Compartir pelo celular deverá clicar no botão

amarelo"encontrar". Para quem acessa pelo Computador poderá clicar direto

no banner à direita e pular para o tópico 5 deste passo a passo.

4.1) Para localizar o edital, clique no botão vermelho "editais".



4.2) Nesta página irá aparecer todos os editais disponíveis na Compartir. Clique no

edital  "Edital Fazedores do Bem - Edição CCMB/CAJU LAB 2020", é o primeiro

edital:

5) Após clicar no edital será direcionado para tela de inscrição, é só clicar no botão

"Fazer Inscrição"; 



6) Você deverá completar a primeira etapa do formulário caso falte alguma informação.

7) Após finalizar o seu cadastro é só clicar em "salvar e continuar". 

Obs.: Você poderá continuar sua inscrição ou optar por continuar depois. Quando

retornar a página de inscrição, retornará de onde havia parado.



08) Na segunda fase você precisará cadastrar a iniciativa que você faz parte ou a

sua área de atuação, e clicar em "SALVAR E CONTINUAR".

09) Dessa forma, você irá seguir todo formulário preenchendo cada fase e no

final clicando em "SALVAR E CONTINUAR". Na última fase (8), para autorizar o

uso da imagem você deverá arrastar os dois botões cinzas para direita,

automaticamente ficarão amarelos. Para concluir o seu cadastro é só clicar em

"SALVAR E FINALIZAR".

ARRASTE O BOTÃO 
PARA DIREITA



OS BOTÕES 
FICARÃO AMARELOS

09) Após clicar em "SALVAR E FINALIZAR" aparecerá a mensagem na tela

"Inscrição finalizada!". Agora é só aguardar o resultado do edital, boa sorte! 


