TUTORIAL PARA SE INSCREVER NAS PALESTRAS, MINI-CURSOS,
OFICINA OU CONSULTORIA.

1. Acesse o site www.mtcriativo.mt.gov.br
2. Do lado direito superior clique na opção inscrição;

3. Você será direcionado para uma imagem “Faça sua inscrição”  selecione na
parte inferior o que você quer: palestra, oficina, mini-curso ou consultoria. Você pode
se inscrever em todas as categorias disponíveis (enquanto houve vagas), mais para
cada uma dessas possibilidades, tem que ser feita uma inscrição de cada vez.

3.1 Selecione para o que você quer se inscrever! As inscrições são gratuitas e têm
vagas limitadas, caso você não consiga comparecer no dia inscrito, cancele sua
inscrição com antecedência1 para sua vaga ser remanejada para lista de espera.

4. Quando você estiver nessa tela clique em ENTRAR.

1

Caso você não cancele a tempo seu login ficará bloqueado para próxima Maratona de Negocios
Criativos.

5. Você será direcionado para página: Login Cidadão, caso você já tenha cadastro
faça seu login no “Já tenho cadastro”, ou se cadastre no “Quero me cadastrar”;
Ao você se cadastrar preencha todos os campos (como pessoa física) exigidos e
salve seu cadastro.

Neste momento você deve clicar em AUTORIZAR e NÃO
em confirmar e-mail. ATENÇÃO SE VOCÊ SAIR NESSE MOMENTO E
5.1

VALIDAR

O

EMAIL

SAIRÁ

DA

SEQUENCIA

NÃO

CLIQUE
AQUI!!!!

DESSE

TUTORIAL.

6. Preencha

TODOS os dados e depois coloque PUBLICAR;

7. Depois de preenchido e publicado seu cadastro, clique em PROJETOS, para
selecionar a inscrição pretendida;

8. Selecione a 1ª Edição Maratona de Negócios Criativos;

9. Posteriormente, você seleciona o curso, oficina ou palestra pretendida. Nos
círculos vermelhos, você tem todas as opções oferecidas nas Maratonas. Selecione
sua opção!

10. Após selecionar o que você escolheu  clique na caixa azul inscrições online;

11. Depois de clicar em fazer inscrição irá aparecer a opção agente e escreva seu
nome... Preencha seu nome para efetuar a busca, e selecione você ao
aparecer... clique em OK.
O AGENTE É VOCÊ, ESCREVA O SEU NOME!!!!

12. Depois de feito isso, aparecerá o formulário de inscrição com o número do
inscrito e abaixo a opção de selecionar o dia e horário que serão oferecidos no
caso de oficinas, mini-cursos e consultorias, para as palestras não existem
opções de horários, então não terá esse local de horários disponivel.

13. Escolha seu horário e aperte OK.

14. Depois de escolhido seu dia e horário, clique

na caixa azul SALVAR

(no canto direito superior).

15. Depois de salvo, desça até o final da página e clique em

INSCRIÇÃO.

ENVIAR

16. Pronto, sua inscrição foi concluída! Parabéns!!! Aguarde o e-mail de validação
ou para acompanhar o status de sua inscrição, ou veja no menu minhas inscrições
(Figura: 16.1) .

16.1 No painel do usuário você poderá acompanhar o status de sua inscrição no
menu minhas inscrições.

