
Passo 1 – Selecione o evento 

desejado com apenas um único 

clique e aguarde o carregamento 

dos subeventos;  

 

 

 

 

Passo 2 – Selecione o subevento 

desejado com apenas um único 

clique e aguarde os botões 

Inscrição e Cancelar Inscrição 

tornarem-se azuis. 

Possivelmente será exibida uma 

lista com os nomes dos 

participantes já inscritos. 

 



 

Passo 3 – Clique no botão 

Inscrição caso deseje realizar 

sua inscrição ou no botão 

Cancelar Inscrição caso você já 

tenha realizado sua inscrição e 

deseja cancela-la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Passo 4 – Nesta tela 

de inscrição em 

evento, digite apenas 

seu CPF e aguarde o 

sistema lhe trazer uma 

informação que 

poderá ser: 

a) Você já está inscrito 

neste subevento; 

 

b) Você está 

cadastrado no sistema 

mas não está inscrito 

no subevento; 

 

c) Você não está 

cadastrado no sistema 

nem inscrito no 

subevento; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Passo 5 – Após ter digitado o seu 

CPF, se você já estiver inscrito no 

subevento, aparecerá uma tela 

com a mensagem “Participante já 

inscrito neste subevento”, 

conforme mostrado na figura ao 

lado. Neste caso clique no botão 

Fechar e visualize seu nome na 

relação de inscritos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Passo 6 – Caso você tenha 

digitado seu CPF e você ainda 

não possua cadastro no sistema, 

uma tela será exibida com a 

mensagem: “Participante não 

cadastrado! Por favor cadastre-se 

primeiro e somente depois 

realize sua inscrição no evento 

desejado”. Neste caso clique no 

botão fechar e proceda com o 

seu cadastro no sistema, 

conforme passo 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Passo 7 – Nesta tela você poderá 

proceder com o seu cadastro no 

sistema. Importante atentar que 

cadastrar no sistema de Eventos 

é diferente de inscrever-se num 

evento. Primeiro realiza-se o 

cadastro para somente depois 

inscrever-se num evento. Os 

servidores do Tribunal onde um 

evento está ocorrendo não 

precisam se cadastrar no 

sistema, pois todos os seus dados 

são recuperados do RH. 

Importante atentar que os 

campos cujos nomes estão 

destacados de vermelho são de 

preenchimento obrigatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Passo 8 – Caso você tenha 

digitado seu CPF e você já possua 

um cadastrado no sistema de 

Eventos, porém não esteja 

inscrito no evento desejado, uma 

tela será exibida com a 

mensagem “Participante já está 

cadastrado no sistema mas ainda 

NÃO está inscrito no evento! Por 

favor realize sua inscrição no 

evento desejado!”. Neste caso 

clique no botão Fechar e proceda 

com sua inscrição no subevento 

conforme passo 9. 

 

 



Passo 9 – Caso você já possua 

um cadastro no sistema 

Eventos, após digitar seu CPF 

na tela exibida no passo 4, 

uma tela semelhante à figura 

ao lado será exibida para você. 

Nesta tela basta você 

selecionar o título, se você 

possuir, e então clicar no 

botão “Confirmar a Inscrição”. 

Caso queira conferir seus 

dados cadastrais ou alterá-los, 

clique no botão Alterar Meus 

Dados e assim uma tela 

semelhante ao passo 7 será 

exibida. 

 

 

 

 

 



Passo 10 – Após finalizar sua 

inscrição em um subevento, 

uma tela semelhante à figura 

ao lado será exibida a você 

com a mensagem “Inscrição 

realizada com sucesso!”. 

 

 

 

 

 


