
 

Sistema de Inscrição FADESP 

O Processo Seletivo Especial 2021 faz parte do programa FORMA PARÁ 2021, 

as vagas que estão sendo ofertadas para os cursos de graduação pelas 

universidades UFRA, UEPA, IFPA, UFOPA e UNIFESSPA. 

Para fazer sua inscrição ou acessar a área do candidato, você deverá entrar na 

página do processo seletivo no portal Fadesp (https://portalfadesp.org.br) na 

área de Concursos e escolher uma das opções abaixo: 

Inscrições Abertas: https://portalfadesp.org.br/?page_id=316 

Em Andamento: https://portalfadesp.org.br/?page_id=325 

Homologados e Realizados: https://portalfadesp.org.br/?page_id=329 

 

Estando na página do processo seletivo procure clique em Inscrições On-line 

(Clique Aqui) conforme imagem abaixo:   

 

Na tela que abrirá preencha seu CPF para um Novo Cadastro ou se já possuir 

cadastro entre em Candidato Cadastrado com seu CPF e senha e pressione 

em Entrar. 

 

https://portalfadesp.org.br/
https://portalfadesp.org.br/?page_id=316
https://portalfadesp.org.br/?page_id=325
https://portalfadesp.org.br/?page_id=329


Se for um novo cadastro irá aparecer uma tela com as Políticas de Privacidade 

– FADESP, se você estiver de acordo marque opção no final da tela para aceite 

e dar continuidade ao seu formulário de cadastro.  

 

Na tela seguinte (imagem abaixo) preencha o formulário de cadastro com os 

seus dados pessoais, fique atento aos campos obrigatórios identificado com ‘*’, 

ao finalizar clique em Avançar, na tela seguinte verifique se seus dados estão 

corretos caso queria alterar pressione o botão Volta ou clique em Avançar para 

próxima etapa.  

 

Na tela abaixo informe se optará ou não pela bonificação de 10%, se optar 

deverá escolher uma das opções Cursou ou Reside no município onde o curso 



está sendo ofertado, é obrigatório anexar o documento comprobatório no formato 

PDF, para anexar basta entrar na opção, Escolher arquivo e selecione o 

arquivo desejado. Nessa mesma tela você poderá optar ou não em concorrer as 

vagas destinas a Pessoas com Deficiência (PcD), se optar deverá anexar 

documento comprobatório. 

 

Na tela seguinte escolha um dos grupos pelo qual deseja concorrer a vaga, 

sendo Escola Pública e Renda, Somente Escola Pública ou Não (Ampla 



Demanda).

 

Na tela abaixo informe se optará ou não em Solicitar isenção da taxa de 

inscrição por Hipossuficiência Financeira. 

 

Na tela abaixo informe se optará ou não por receber atendimento especial para 

realização da prova. 



 

Na tela abaixo informe sua opção de curso, lembramos que os cursos descritos 

na imagem abaixo é apenas demonstrativos, cada universidade tem seus 

próprios cursos oferta de curso/município, para mais informações consulte o 

Anexo I do Edital de Abertura. Para finalizar sua inscrição clique em Avançar em 

seguida em Concluir. 

 

Na tela seguinte verifique se as opções escolhidas estão corretas e clique em 

Avançar, caso contrário escolha, Voltar para fazer as correções desejada. 



 

Ao finalizar sua inscrição, o sistema lhe direcionará para ficha de inscrição, 

nela você encontrará todas as informações referentes a sua inscrição e dados 

pessoas, nesta mesma tela você poderá imprimir o seu boleto bancário.   

 



A tela abaixo é a área do candidato, nela você pode alterar seus dados, 

imprimir boleto e fazer uma nova inscrição. 

 

 

Se você estiver com dificuldades para imprimir seu boleto, verifique seus dados 

como endereço (somente texto e número não faça uso de caracteres especiais 

tais como (ª , º ‘ * / - % & ^ ~ ´ `), CEP (deve ter 8 números). Caso não resolva 

entre em contato através do e-mail concursos@fadesp.org.br ou (91) 4005-7479 

| 4005-7427 | 4005-7443 | 4005-7433  

 

mailto:concursos@fadesp.org.br

