
GUIA PRÁTICO PARA INSCRIÇÃO NAS 
VAGAS REMANESCENTES 
NO TRILHAS DE FUTURO
Primeiro passo: você deve acessar o site:
https://www.trilhasdefuturo.mg.gov.br/

Clique no botão: “INSCRIÇÕES VAGAS REMANESCENTES”

Aparecerá a tela ao lado:

Informe o tipo de documento, o nº relativo a ele e a sua data de nascimento.

Após o preenchimento dessas informações, clique no botão “VERIFICAR”.

Feito isto, aparecerá a tela abaixo:



Você deverá preencher todos os campos exigidos. Veja bem, há alguns 
campos obrigatórios e outros opcionais. Os obrigatórios possuem um “*”. 

Os campos de “Dados Para Contato do Candidato/Estudante” são 
opcionais, mas irão facilitar a comunicação entre a SEE/MG e você, em 
caso de algum problema, ou para avisá-lo sobre sua inscrição e matrícula 
no projeto.



Caso você seja estudante matriculado na rede estadual de ensino, deverá 
preencher o número do IDSIMADE, conforme tela a seguir. Caso você não 
saiba qual é o seu, clique no link ao lado e consulte!

Todos os estudantes da rede estadual de ensino possuem ID SIMADE, 
mesmo os estudantes que estejam no CESEC. A consulta ao IDSIMADE 
pode ser feita no link - https://idaluno.educacao.mg.gov.br/.

O IDSIMADE não precisa ser informado caso você seja estudante das 
redes pública municipal, federal, aluno do Colégio Tiradentes ou da 
Fundação Helena Antipoff, ou mesmo da rede privada. Ele também não 
precisa ser informado caso você já tenha concluído o ensino médio.

Caso seja estudante da rede estadual matriculado em algum curso 
técnico, não poderá realizar sua inscrição no Trilhas de Futuro, conforme 
previsto na Resolução SEE nº 4623/2021.

Caso seja estudante da Rede Estadual de Ensino do Colégio Tiradentes 
ou da Escola Sandoval Soares de Azevedo, vinculada à FHA, deverá 
informar o seu nº de matrícula.

Você deverá preencher todas as informações solicitadas no formulário 
para avançar na sua inscrição.

Por fim, clique em avançar. Caso haja algum problema nos seus dados, 
aparecerá “Dados Cadastrais” com o triângulo vermelho, no topo da 
página. Para verificar o (s) erro (s), basta clicar em cima do triângulo que 
você será redirecionado à página anterior.

Atualizados os dados cadastrais, agora é o momento de escolher o curso 
técnico desejado. Você deve iniciar sua pesquisa pelo município. Após 
escolher o município, na própria barra de pesquisa, aparecerão os cursos 
disponíveis para sua escolha. Após clicar em “Pesquisar”, todas as opções 
disponíveis dentro dos filtros utilizados aparecerão para você. 



Para selecionar os cursos, basta clicar no botão “+”, de cor laranja, à direita da 
tela. Você deverá selecionar o curso que deseja. Entre o momento de você 
selecionar o curso desejado e confirmar a inscrição, a vaga pode não estar mais 
disponível, portanto é importante agilidade no processo.

Ao clicar no botão com a seta para baixo, na cor azul, também no canto direito 
da tela, você poderá fazer o download da matriz curricular do curso. A matriz irá 
informar quais serão as matérias que você irá estudar ao longo do curso 
selecionado. Ela é mais uma informação disponível para sua escolha, mas não 
é obrigatório selecioná-la.

Para verificar a disponibilidade do curso, basta clicar em “Catálogo de 
Cursos”, e você será direcionado para a listagem do Catálogo, com todos 
os cursos e endereços. O Catálogo apresenta apenas as vagas disponíveis 
no dia 22/09. Essas vagas podem ter sido ocupadas ao longo do período 
de inscrições. 

OBS: O curso desejado pode não aparecer por já terem sido ocupadas 
todas as vagas disponíveis no mesmo. As vagas disponíveis no Catálogo 
de Curso são da data de 22/09



Após a seleção dos cursos eles irão aparecer conforme imagem abaixo:

O botão “CLIQUE PARA VER MAIS DETALHES DO CURSO” irá encaminhá-lo 
para o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, do Governo Federal, onde você 
poderá encontrar mais informações sobre cada um dos cursos. 

Ao finalizar a seleção do curso, clique no botão “Avançar”.

A última etapa é a de conferência dos dados. Confira todos os dados 
disponíveis na tela e, caso seja necessário alterar algum deles, basta clicar em 
“Seleção do Curso” ou em “Dados Cadastrais”, dependendo de qual alteração 
for necessária.



Após a confirmação do curso não será mais possível alterar a sua 
inscrição! Portanto, confira bem os dados antes de confirmar.

Mais abaixo nesta mesma tela, será necessário aceitar todas as 
declarações exigidas, conforme imagem abaixo, clicando no quadrado 
que inicia a frase.

Após todas as etapas, clique em “Realizar a Inscrição” para concluir sua inscrição. 
Obs: Entre o momento de escolha do curso e da confirmação de sua inscrição 
pode acontecer de as vagas antes disponíveis já terem sido ocupadas. Nestes 
casos, você deverá voltar a tela de seleção de cursos e selecionar outro curso 
disponível.

Será gerado um documento com o seu número de inscrição. Você poderá 
também imprimir ou salvar como PDF a tela gerada. Caso tenha informado o 
seu e-mail no momento da inscrição, uma cópia desta mesma tela será 
encaminhada para ele. 

Você deve comparecer à instituição de ensino do curso escolhido portando a 
documentação necessária para matrícula. Você tem até o dia 29/09 para 
comparecer à instituição com os documentos. 


