TUTORIAL– Inscrição 11º CDR
Acesse o link: https://concursos.cgu.gov.br/

Clique em

1ª ETAPA – Informar Dados da Escola
Preencha os campos com os dados da escola e diretor
É obrigatório o preenchimento de todos os dados!
Caso não saiba o número INEP da escola é necessário entrar em contato com
a Secretaria de Educação (estadual ou municipal) e solicitar a informação.
Clique em

Será gerado um Código de Inscrição, ANOTE E GUARDE O CÓDIGO DE
INSCRIÇÃO. Ele será necessário todas as vezes que precisar acessar o
sistema!

• Caso tenha acabado de fazer a inscrição e já vai inserir os trabalhos
Clique em
(ver 2ª etapa neste tutorial)
•

Caso tenha realizado a inscrição e deseja inserir os trabalhos em outro

momento, basta acessar o SISTEMA no momento desejado e seguir as
instruções abaixo:
Clique em
Insira o código de inscrição
Clique em

Clique em

2ª ETAPA – Inserir trabalhos
Clique em

Escolha a categoria do trabalho a ser inserido
Preencha os dados solicitados (aluno e professor)
Clique em

Localize o arquivo em seu computador, insira o arquivo no sistema e
certifique-se de que ele foi inserido
Clique em

Deseja incluir outros trabalhos?
Clique em

e repita o procedimento anterior

• Para inserir o Plano de Mobilização e arquivos (aúdio, vídeo e fotos) da
Categoria Escola-Cidadã:
Digitalize todas as páginas do Plano de Mobilização em um só documento e
insira o arquivo, na sequência, insira os arquivos de aúdio, vídeo e fotos,
todos de uma vez. Caso contrário, se for inserir os arquivos em outro
momento terá que excluir o Plano de Mobilização e inserir tudo novamente.
Clique em categoria e escolha Escola-Cidadã

Clique em

Localize o arquivo em seu computador, insira o arquivo no sistema e
certifique-se de que ele foi inserido. Para inserir os arquivos (aúdio, vídeo e
fotos), na mesma tela, na seção OUTROS ARQUIVOS

Localize o arquivo em seu computador, insira o arquivo e certifique-se de
que ele foi inserido. Para inserir outros arquivos clique no
sequência,

. Na

Clique em

Após inserir todos trabalhos no sistema
Clique em

3ª ETAPA – Informar dados sobre a
realização do Concurso
Preencha os campos com os números gerais da mobilização realizada pela
escola (quantidade total de alunos e professores mobilizados e quantidade
total de desenhos e redações realizados) acerca do tema do Concurso. Esta
etapa é obrigatória! Caso não seja preenchida, a inscrição será invalidada.

Clique em
Aparecerá a mensagem (abaixo) que sua inscrição foi confirmada.

Dúvidas: Consulte PERGUNTAS FREQUENTES
Acesse : educacaocidada.cgu.gov.br

BOA SORTE!

