
PROJETO SAÚDE COM AGENTE
SISTEMA DE INSCRIÇÕES

TUTORIAL



Olá, seja bem-vindo ao tutorial
de inscrição para os cursos

técnicos do Programa Saúde
com Agente!



Antes de apresentar o
sistema de inscrição, vamos

apresentar algumas
informações para facilitar o

preenchimento do
formulário de inscrição!



Antes de iniciar sua inscrição

Leia atentamente o edital, disponível em:
 

https://saudecomagente.ufrgs.br/saude/
 



CPF 
CNS
E-mail pessoal
Documento de identidade 
Número de telefone
Dados de seu endereço pessoal (inclusive CEP)
Dados de seu serviço: estado, município e nome da
unidade de saúde ou serviço conforme cadastrado pelo
município

Para preencher o formulário de inscrição,
tenha em mãos:



CNS-Cartão Nacional de Saúde
Acesso ao número do CNS

 https://conectesus-
paciente.saude.gov.br/menu/home-default



ATENÇÃO!

O e-mail cadastrado será de uso único, utilizado durante
todo o processo de inscrição para comunicação com o
candidato.

 
Não utilize e-mails de terceiros!

Se necessário, crie antes uma conta de e-mail.
Não é possível realizar duas inscrições com o mesmo e-mail.

 



ATENÇÃO!

Os dados pessoais informados serão utilizados para fins
de matrícula, por isso é essencial que o candidato realize
o cadastro com seu nome completo e informe todos os
dados solicitados, mesmo quando o mesmo não aparece
como obrigatório.

 
 



Separe os documentos conforme descrito no edital e
digitalize ou fotografe os documentos um a um.
Cada documento deverá ser anexado separadamente em
formato de arquivo digitalizado (.pdf, .jpg ou .png).
O documento digitalizado deve ser de boa qualidade (sem
cortes, rasuras ou emendas) e com todas as informações
legíveis com tamanho máximo de 1Mb cada.

Documentação



ATENÇÃO!

Ao escolher o nível de escolaridade, o sistema listará
automaticamente os documentos exigidos para pessoas com
ensino médio incompleto e ensino médio completo ou
superior.

 
O documento para comprovação de ensino médio concluído
será sempre o certificado de conclusão e histórico escolar de
ensino médio mesmo que o candidato tenha curso superior.

 



Documentos a serem anexados

Documento de identificação atualizado, que deverá:
a) conter o CPF e o número de registro geral (RG), com o órgão de
expedição; 
b) fotografia que permita a clara identificação do titular;
c) estar em bom estado de conservação, sem rasuras ou
adulterações;
d) ter sido expedido por Secretarias Estaduais de Segurança
Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pela Polícia
Federal, ou por outros órgãos legalmente autorizados a emitir
documento de identificação.



Documentos a serem anexados

Documento de identificação atualizado, que deverá:

Se estrangeiro, será aceito passaporte, devidamente atualizado,
ou documento expedido por autoridade brasileira. Caso o
candidato estrangeiro não possua passaporte ou documento
expedido por autoridade brasileira, poderá apresentar
documento de identificação emitido em seu país de origem, desde
que acompanhado por tradução juramentada. Os documentos
emitidos em língua espanhola estão dispensados da tradução
juramentada.



Documentos a serem anexados

Comprovante de vinculação ao
Sistema Único de Saúde (SUS),
atestando a atuação como
Agente de Saúde, em exercício
profissional, devidamente
preenchido e assinado pela
Chefia do Candidato ou Gestor,
conforme modelo padrão
disponível em
Anexos/Formulário I do edital.



Certificado de Conclusão do Ensino Médio e Histórico escolar
contendo os componentes curriculares, carga horária e
resultados, seja na modalidade de ensino regular, seja na
modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA); ou Certificado
de Conclusão do Ensino Médio obtido através de exames de
certificação de competências do tipo ENEM, ENCCEJA ou
equivalente; reconhecidos pelo órgão público competente,
independentemente de já ter concluído Curso de Ensino Superior. 

Ensino médio completo

Documentos a serem anexados



Em caso de candidato que tenha concluído o Ensino Médio no
exterior, é necessária a apresentação de Declaração de
Equivalência de Estudos, conforme Resolução nº 317/2011, do
Conselho Estadual de Educação.

Ensino médio completo concluído no exterior

Documentos a serem anexados



 
O candidato que estiver cursando o último ano do Ensino Médio
ou matriculado na Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Ensino
Médio deverá apresentar o respectivo comprovante de
matrícula.

Ensino médio incompleto

Documentos a serem anexados



Acesso ao sistema de inscrição

É imprescindível que você tenha uma conta do gov.br
para acompanhar o processo de inscrição!

 
 



Se você não tem um conta no gov.br, será necessário criar.
Acesse:

https://www.gov.br/pt-br

Se necessitar de tutorial, acesse:
https://www.gov.br/servidor/pt-br/acesso-a-

informacao/faq/acesso-gov.br/1-como-cadastrar-uma-
conta-no-gov-br-primeiro-acesso



Primeira
etapa da
inscrição

Segunda
etapa da
inscrição

Avaliação

Informações iniciais do sistema de inscrição

As inscrições apresentam 3 etapas.



Para acessar o sistema de inscrição, você irá
necessitar de acesso a um computador e rede de
internet.



Para acessar o sistema de inscrição, acesse o seu
navegador da internet

 
 
 
 
 
 



Insira o link para inscrição
 

https://saudecomagente.ufrgs.br/inscricao/index
 

https://saudecomagente.ufrgs.br/inscricao/index

https://saudecomagente.ufrgs.br/inscricao/index


As telas do formulário de inscrição tem tempo de acesso
que pode variar de 10 a 15 minutos. 

Você pode salvar as alterações, ir preenchendo e
salvando e enviar posteriormente. 

 

Informações iniciais do sistema de inscrição



Sempre que salvar o formulário e sair do sistema, retorne
pelo link e acesse a área de acompanhamento fazendo o o
login do gov.br.

 
 

Informações iniciais do sistema de inscrição

 
https://saudecomagente.ufrgs.br/inscricao/index

 

https://saudecomagente.ufrgs.br/inscricao/index


Ao acessar o link, você terá acesso ao ambiente de inscrição e
acompanhamento 



Observe que existem duas áreas distintas:
 Inscrição e Área de Acompanhamento 



Esta área é exclusiva para o
primeiro acesso/ primeira

etapa

Esta área é para acessos a
formulários salvos e não enviados e

para acompanhamento após o
envio de inscrição



Primeira
etapa da
inscrição

Sistema de inscrição



Acesse
https://saudecomagente.ufrgs.br/inscricao/index

 
https://saudecomagente.ufrgs.br/inscricao/index

https://saudecomagente.ufrgs.br/inscricao/index


PRIMEIRA ETAPA/primeiro acesso

Insira seu CPF no campo da
esquerda e clique em

Inscrição



Abrirá uma tela para inserção de dados pessoais
 



Utilize a
barrra de
rolagem

para
navegar no  
formulário.

Clique nas setas laterais
para visualizar as opções



Posicionando o cursor sobre o
ícone ? você tem acesso a

orientação sobre o preenchimento

Os campos com asterisco são de
preenchimento obrigatório.



Nesta primeira
tela você irá optar

pelo curso,
preencher os

dados pessoais.
 
 
 



Todos os dados devem estar preenchidos segundo os
documentos comprobatórios que serão anexados na etapa II
(segundo o Edital de inscrição).

O e-mail cadastrado deve ser de uso pessoal, pois será
utilizado para contato durante e após a inscrição.

O sistema não permite o uso de um e-mail já cadastrado por
outra pessoa.



No campo endereço, ao informar o CEP, o
sistema irá bucar o endereço sendo necessário
completar o número e complemento se houver.

 
 
 



As declarações já vem assinaladas.
Ao manter assinalado você está concordando com a declaração.

A declaração inicial e
final são de

concordância
obrigatória.



Ao final é preciso clicar em Salvar Inscrição!



Atenção! 
Se houver erros de preenchimento, o sistema emitir aviso de

erro e o campo a ser corrigido ficará com coloração rósea!



Faça as correções conforme indicado.

E salve a inscrição!



Atenção! 
Ao salvar sua inscrição na primeira etapa, ela passa a

ser registrada no sistema, mas não está concluída!



Atenção! 
A inscrição só será efetuada após o envio na etapa

seguinte!



Após salvar a
primeira etapa, o

sistema abrirá
automaticamente

a página da
segunda etapa.



Uma mensagem com o código para validação do e-mail
será enviada ao e-mail cadastrado.



O candidato que salvar a primeira etapa, não realizar a validação
do e-mail e fechar a janela do formulário de inscrição terá que

retornar ao sistema via aba de acompanhamento usando o
acesso via gov.br do portal de inscrição.



O candidato que não realizar a validação do e-mail ficará com
sua inscrição não enviada, ou seja, não foi concluída. 
Se esta situação durar alguns dias, o sistema emitirá uma
mensagem de aviso de cadastro incompleto para seu e-mail



Segunda
etapa da
inscrição

Sistema de inscrição



Após salvar a
primeira etapa, o

sistema abrirá
automaticamente

a página da
segunda etapa.



A primeira ação é validar a inscrição:
acesse o seu e-mail, localize a mensagem com o código,
preencha o código no formulário  e clique em Validar.



O sistema vai emitir mensagem na tela, clique em
OK e siga preenchendo o formulário.



Enquanto o candidato não enviar a segunda etapa do
formulário ele constará no sistema como inscrição não
enviada.



Se sua inscrição ficar como não enviada durante alguns
dias, você irá receber mensagem de aviso de cadastro
incompleto por e-mail.



Nesta segunda etapa, o candidato deverá preencher as
demais informações e anexar os documentos.

 
 
 
 
 
 
 

Os documentos devem ser anexados em formato pdf ou
imagem/jpg ou png.



Nesta segunda etapa, o candidato deverá preencher as
demais informações do serviço.

 
 

Em Unidade de Saúde insira o nome do seu local de
trabalho e uma lista com opções irá aparecer.



Se a sua Unidade de Saúde não estiver cadastrada, você
poderá incluir.



O campo documentos apresenta a lista de de
documentos segundo a opção de escolaridade



A lista de documentos é compatível com a opção de ensino
médio incompleto ou ensino médio completo ou superior
realizada na primeira etapa.  

Caso tenha havido erro na opção de ensino, localize seus
dados pessoais na parte inferior do formulário e corrija.

O documento a ser anexado é sempre o relativo ao ensino
médio, mesmo que o candidato tenha curso superior.



Para anexar os
documentos, leia o

nome do documento
na coluna da

esquerda e busque o
documento no seu

computador através
do botão Escolher

arquivo.

Ensino médio incompleto

Ensino médio completo



 
Após a inclusão do anexo
a coluna da direita irá se
alterar e aparecerão os

botões visualizar e
remover.

 

Clicando em visualizar, abrirá a tela com seu documento.
Clicando em remover, você remove o documento do sistema.

Ensino médio incompleto

Ensino médio completo



Nesta etapa o candidato
ainda poderá editar seu e-

mail através do ícone
alterar e-mail.

Também é possível editar
os dados pessoais.

 



 
Na segunda etapa, ainda é possível salvar o formulário

de inscrição e dar continuidade em outro momento.
 
 
 
 

Nesta situação a sua inscrição constará como não
enviada e é um cadastro incompleto.



 
Após finalizar sua inscrição, clique em enviar inscrição.

 
 
 
 
 
 

 O sistema emitirá uma mensagem de confirmaçãode inscrição,
clique em continuar.

 



Tela final após o envio do formulário de
inscrição.





 
O candidato receberá um e-mail confirmando a finalização da
inscrição e o convite para o acompanhamento da avaliação da

inscrição.
 
 
 
 
 



Terceira
etapa da
inscrição

Sistema de inscrição



Para acessar a área de acompanhamento, faça login 
 no lado direito da tele em Entrar com gov.br



Ao clicar em acompanhar o sistema irá
direcionar para a identificação via gov.br



Inira seu CPF e clique em continuar.

Se necessário, realize a
verificação de imagens e, na

próxima tela, inclua sua senha.



Esta é a tela de acompanhamento dos candidatos
inscritos. 

Acompanhe a situação de sua inscrição.



Neste mesmo espaço é possível ter acesso ao
comprovante de envio de inscrição e

documentação.

Clique sobre o botaõ azul e o
documento se abrirá em outra tela
sendo possível realizar o download.



A inscrição finalizada e que ainda não foi avaliada
aparecerá como Aguardando Avaliação.



Se a situação for Aguardando Avaliação, o
candidato deve  seguir acompanhando o

processo até a mudança da situação.



Caso haja alguma correção necessária, a situação da
inscrição passará para Pendente. 

Uma mensagem de aviso será enviada ao e-mail do
candidato.



A tela do inscrito estará com aviso de pendência.



Clique e leia o parecer e efetue as alterações.
Anexos rejeitados estarão em vemelho, corrija os mesmos.



Ao final, envie novamente o formulário!

Sua inscrição será avaliada novamente. 
Siga acompanhando!



As inscrições avaliadas e aprovadas  passam para a situação
de Homologadas!

O resultado final obedecerá a classificação de data e hora de
envio da inscrição dos candidatos com inscrição homologada.

 
  



Siga acompanhando a avaliação de sua
inscrição até a mesma apresentar situação de

homologada!
 

Não há limites para correções, mas as mesmas
precisam ser realizadas dentro do período de

inscrição!



Ao término do período de inscrição, as inscrições
incompletas (formulários salvos e não enviados) não

serão avaliadas.
 

Ao término do período de inscrição, as inscrições
pendentes passarão para a situação de Não

Homologada.
 

O candidato que tiver situação de inscrição Não
Homologada não será selecionado ou matriculado.



Acompanhe o resultado final pelo site da UFRGS



Em caso de dúvidas:
Ligue 136 

 
Outros contatos:

inscricaosaudecomagente@ufrgs.br 



Programa Saúde com Agente
Realização

 
 


