
Para dar início à inscrição, você deve inserir seu CPF, Masp e número de Admissão. 

Você pode consultar seu número de admissão no contracheque, disponível 
no Portal do Servidor - https://www.portaldoservidor.mg.gov.br/index.php/
servicos/emissao-de-contracheque

ATENÇÃO: Fique atento ao número de admissão que vai utilizar para a inscrição. 
Caso tenha dois cargos efetivos, você pode fazer a inscrição em cada uma das 
admissões, mas só pode se matricular em uma delas.

Depois de inserir os dados, basta clicar em “PROSSEGUIR”.

Caso já tenha feito a inscrição e deseja consultá-la ou alterá-la, clique no 
botão “CONSULTAR INSCRIÇÃO”. Você poderá alterar qualquer um dos 
dados informados ou mesmo os cursos escolhidos.

Na próxima tela, vão aparecer alguns de seus dados pessoais. Para 
concluir sua inscrição, você deve informar, obrigatoriamente, celular e 
e-mail para contato. São campos opcionais de preenchimento o nome 
social e o telefone fixo.
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Para dar início a inscrição, você deverá inserir seu CPF, Masp e nº de Admissão.  

Você pode consultar seu nº de admissão no seu contracheque, disponível no Portal do Servidor 
- https://www.portaldoservidor.mg.gov.br/index.php/servicos/emissao-de-contracheque 

ATENÇÃO: fique atento ao número de admissão que irá utilizar para a inscrição. Caso tenha 
dois cargos efetivos poderá fazer a inscrição em cada uma das admissões, mas poderá se 
matricular apenas em uma. 

 

 

Após apresentar os dados, basta clicar em “PROSSEGUIR”. 

Caso já tenha feito a inscrição e deseja consultá-la ou alterá-la, clique no botão consultar a 
inscrição. Você poderá alterar qualquer um dos dados informados ou mesmo os cursos 
escolhidos. 

Na próxima tela, já irão aparecer alguns de seus dados pessoais. Você deverá informar o seu 
celular para contato e e-mail como campos obrigatórios para concluir sua inscrição. São 
campos opcionais de preenchimento o seu nome social e telefone fixo.  

Atente-se para confirmar o e-mail corretamente, pois ele será a principal forma de 
comunicação do projeto e das Instituições de Ensino. 

Após o preenchimento, clicar no botão “PROSSEGUIR”. 

https://www.portaldoservidor.mg.gov.br/index.php/servicos/emissao-de-contracheque
https://www.portaldoservidor.mg.gov.br/index.php/servicos/emissao-de-contracheque


Atente-se para confirmar o e-mail corretamente, pois ele será a principal 
forma de comunicação do projeto e das instituições de ensino.

Após o preenchimento, clique no botão “PROSSEGUIR”.

 

Na tela seguinte, vão aparecer seus dados profissionais. O único dado possível 
de preenchimento pelo candidato é a informação se possui especialização ou 
não, no canto superior direito da tela. Verifique se está disponível para alteração 
na sua candidatura. Caso esteja, você deve preenchê-la para prosseguir. Se já 
estiver preenchida, clique no botão “PROSSEGUIR”.

Logo a seguir, vai aparecer uma declaração a respeito da sua candidatura, na 
qual você afirma estar de acordo com os critérios previstos na Resolução SEE 
4.707/2022. Leia atentamente e, para continuar o processo, clique em “SIM”. 

 

 

 

Na tela seguinte, irão aparecer seus dados profissionais. O único dado possível de 
preenchimento do candidato é a informação se possui especialização ou não, no canto superior 
direito da tela. Verifique se está disponível para alteração na sua candidatura. Caso esteja, 
deverá informá-la para prosseguir. Caso já esteja preenchida, deverá apenas prosseguir no 
processo. Assim como nas etapas anteriores, clique no botão “PROSSEGUIR”. 

 

Após clicar em prosseguir, aparecerá um informativo a respeito da sua candidatura, declarando 
estar de acordo com os critérios previstos na Resolução SEE 4.707/2022. Para continuar no 
processo, deverá declarar estar de acordo.  

 

 

Na tela seguinte, irão aparecer seus dados profissionais. O único dado possível de 
preenchimento do candidato é a informação se possui especialização ou não, no canto superior 
direito da tela. Verifique se está disponível para alteração na sua candidatura. Caso esteja, 
deverá informá-la para prosseguir. Caso já esteja preenchida, deverá apenas prosseguir no 
processo. Assim como nas etapas anteriores, clique no botão “PROSSEGUIR”. 

 

Após clicar em prosseguir, aparecerá um informativo a respeito da sua candidatura, declarando 
estar de acordo com os critérios previstos na Resolução SEE 4.707/2022. Para continuar no 
processo, deverá declarar estar de acordo.  
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Por fim, a última etapa da inscrição é a escolha dos cursos. 

Você pode selecionar até três cursos diferentes e fazer a inscrição em até duas 
instituições. Ao todo, você pode apresentar até seis configurações distintas de 
candidatura, com duas candidaturas por curso.

Não há limite de inscrições para os cursos de pós-graduação stricto sensu. 

Os cursos de pós-graduação stricto sensu podem ser na modalidade presencial, 
semipresencial e à distância. Atenção à localidade de oferta do curso.

Para escolher o curso, selecione o nível acadêmico, a modalidade, a temática, 
o curso e a instituição. Depois, clique no botão “INCLUIR CURSO”.

Ao selecionar o curso, você deve fazer a indicação da categoria de prioridades na 
qual se enquadra, considerando o seu exercício profissional, conforme Resolução 

 

Por fim, a última etapa da inscrição é a escolha dos cursos.  

Você poderá selecionar até 03 cursos diferentes, sendo a inscrição em até 02 instituições 
diferentes. Ao todo poderá apresentar até 06 configurações diferentes de candidatura, sendo 02 
candidaturas por curso.  

Não há limite de inscrições para os cursos de pós-graduação stricto sensu.  

Os cursos de pós-graduação stricto sensu podem ser na modalidade presencial, semipresencial 
e à distância. Atenção a localidade de oferta do curso. 

Para escolher o curso, você deverá selecionar o nível acadêmico, a modalidade, a temática, o 
curso e a instituição. Depois de selecioná-lo, deverá clicar no botão “INCLUIR CURSO”. 

 

Ao selecionar o curso você deverá fazer a indicação da categoria de prioridades na qual se 
enquadra, considerando o seu exercício profissional, conforme Resolução SEE nº 4697, de 

 

Por fim, a última etapa da inscrição é a escolha dos cursos.  

Você poderá selecionar até 03 cursos diferentes, sendo a inscrição em até 02 instituições 
diferentes. Ao todo poderá apresentar até 06 configurações diferentes de candidatura, sendo 02 
candidaturas por curso.  

Não há limite de inscrições para os cursos de pós-graduação stricto sensu.  

Os cursos de pós-graduação stricto sensu podem ser na modalidade presencial, semipresencial 
e à distância. Atenção a localidade de oferta do curso. 

Para escolher o curso, você deverá selecionar o nível acadêmico, a modalidade, a temática, o 
curso e a instituição. Depois de selecioná-lo, deverá clicar no botão “INCLUIR CURSO”. 

 

Ao selecionar o curso você deverá fazer a indicação da categoria de prioridades na qual se 
enquadra, considerando o seu exercício profissional, conforme Resolução SEE nº 4697, de 
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SEE nº 4.697, de 13/1/2022. Essa indicação deve ser validada por sua chefia imediata 
no ato da matrícula. Caso não esteja correta, você perderá a inscrição e a matrícula.

Depois de selecionados os cursos dos quais gostaria de participar, você 
pode estabelecer a ordem de interesse para a matrícula, indicando primeiro 
o curso de maior interesse, depois o segundo curso de maior interesse e 
assim por diante. 

Esclarecemos que a indicação de interesse para a matrícula não significa 
atendimento, pois dependerá do número de vagas ofertadas pela Instituição 
de Ensino Superior (IES) e de sua classificação no quadro de prioridades, mas 
servirá de parâmetro para a análise.

Para concluir sua inscrição, clique em “PROSSEGUIR”. Em seguida, vai aparecer 
uma mensagem para que o candidato aceite o regulamento do processo. 

13/01/2022. Essa indicação será validada pela sua chefia imediata no ato da matrícula e caso 
não esteja correta você perderá a inscrição e a matrícula. 

 

Depois de selecionados os cursos em que gostaria de participar, você poderá estabelecer uma 
ordem de interesse para a matrícula, indicando o curso de maior interesse e sucessivamente. 
Caso isso não seja feito, o sistema considerará a ordem de escolha dos cursos no momento da 
inscrição e, a partir daí, avaliará a sua prioridade. 

 

Esclarecemos que a indicação de interesse para matrícula não significa atendimento, pois 
dependerá do número de vagas ofertadas pela Instituição de Ensino Superior - IES e de sua 
classificação dentro do quadro de prioridades, mas servirá de parâmetro para a análise. 

 

Para concluir sua inscrição, deverá clicar em “PROSSEGUIR”. Em seguida, aparecerá uma 
mensagem para que o candidato aceite o regulamento do processo.  

13/01/2022. Essa indicação será validada pela sua chefia imediata no ato da matrícula e caso 
não esteja correta você perderá a inscrição e a matrícula. 

 

Depois de selecionados os cursos em que gostaria de participar, você poderá estabelecer uma 
ordem de interesse para a matrícula, indicando o curso de maior interesse e sucessivamente. 
Caso isso não seja feito, o sistema considerará a ordem de escolha dos cursos no momento da 
inscrição e, a partir daí, avaliará a sua prioridade. 

 

Esclarecemos que a indicação de interesse para matrícula não significa atendimento, pois 
dependerá do número de vagas ofertadas pela Instituição de Ensino Superior - IES e de sua 
classificação dentro do quadro de prioridades, mas servirá de parâmetro para a análise. 

 

Para concluir sua inscrição, deverá clicar em “PROSSEGUIR”. Em seguida, aparecerá uma 
mensagem para que o candidato aceite o regulamento do processo.  
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Depois de aceitar o regulamento, vai aparecer o comprovante de inscrição, que será 
enviado a você por e-mail. É importante guardar os dados para posterior consulta ou 
alteração da sua inscrição e para consulta do resultado da sua alocação.

Caso falte qualquer informação obrigatória no processo, vai surgir a mensagem 
abaixo. Identifique o item não informado, conforme o triângulo vermelho 
destacado, e preencha a informação para finalizar a inscrição.

 

ATENÇÃO: Os dados informados no processo determinam a possibilidade 
de participação e a classificação do servidor nas vagas pretendidas. 
A apresentação de quaisquer informações falsas pode incidir na anulação 
da candidatura apresentada e na impossibilidade de matrícula pelo servidor 
público no curso selecionado.

 

 

Após realizar o aceite, aparecerá o comprovante de inscrição. Você receberá o mesmo por e-
mail. Importante guardar os dados para posterior consulta/alteração da sua inscrição e para a 
consulta do seu resultado da alocação. 

Caso haja qualquer informação obrigatória ausente no processo, aparecerá a seguinte 
mensagem para o candidato. Você deverá identificar o item não informado, conforme o 
triângulo vermelho destacado e proceder o preenchimento da informação, para conclusão de 
sua inscrição. 

 

  

Atenção: Os dados informados no processo determinam a possibilidade de participação e a 
classificação do servidor nas vagas pretendidas. A apresentação de quaisquer informações 

 

 

Após realizar o aceite, aparecerá o comprovante de inscrição. Você receberá o mesmo por e-
mail. Importante guardar os dados para posterior consulta/alteração da sua inscrição e para a 
consulta do seu resultado da alocação. 

Caso haja qualquer informação obrigatória ausente no processo, aparecerá a seguinte 
mensagem para o candidato. Você deverá identificar o item não informado, conforme o 
triângulo vermelho destacado e proceder o preenchimento da informação, para conclusão de 
sua inscrição. 

 

  

Atenção: Os dados informados no processo determinam a possibilidade de participação e a 
classificação do servidor nas vagas pretendidas. A apresentação de quaisquer informações 
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