
 

Sistema de Inscrição FADESP 

O Processo Seletivo Especial 2022 (PROSEL ESP VR), destinado ao preenchimento de 

Vagas Remanescente referente ao Processo Seletivo 2021 para os cursos de graduação 

ofertado pelas universidades UFRA, IFPA e UNIFESSPA. Faz parte do programa FORMA 

PARÁ 2021, mediante convênio celebrado com a Secretaria de Estado de Ciência, 

Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (SECTET). 

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 em 

Inscrições Abertas e escolher uma das opções abaixo: 

 

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

Ao abrir a página do processo seletivo no guia Acompanhe sua Inscrição clique em Área do 

Candidato (Clique Aqui) conforme imagem abaixo:   

 

Na tela seguinte preencha seu CPF para um Novo Cadastro (Passo 02) ou se já possuir 

entre em Candidato Cadastrado (Passo 01) com seu CPF e senha e pressione Entrar. 

 

 

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


Passo 01: Se você já possuir cadastro, ao 

entrar no sistema você verá a tela abaixo com as 

opções, Alterar Dados, 2ª via Boleto e Faça 

sua Inscrição.   

 

Passo 02: Se você não possuir cadastro, irá 

aparecer uma tela com as Políticas de 

Privacidade – FADESP, estando de acordo 

marque opção no final da tela para aceitar e 

preencher o formulário de cadastro.  

 

Continuação do Passo 02: Na tela seguinte (imagem abaixo) preencha o formulário de 

cadastro com os seus dados pessoais, fique atento aos campos obrigatórios identificados com 

‘*’, ao finalizar clique em Avançar, na tela seguinte verifique se seus dados estão corretos 

caso queira alterar pressione o botão Voltar ou clique em Avançar para próxima etapa.  

 

Aviso: Não faça uso de caracteres especiais tais como (ª , º ‘ * / - % & ^ ~ ´ `), o CEP deve ter 

8 números.   



Ao clicar em Faça sua Inscrição (Passo 01) ou ao finalizar o preenchimento do cadastro 

(Passo 02) a tela abaixo será mostrada, onde você deverá informar se optará ou não pela 

bonificação de 10%, lembramos que é obrigatória a comprovação no ato da habilitação de 

matrícula. 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), em caso de dúvidas 

consulte os grupos no item DO SISTEMA DE COTAS E VAGAS do edital da universidade 

desejada. 

 



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

Hipossuficiência Financeira, os dados solicitados no formulário abaixo devem ser do próprio 

candidato. 

 

Escolha uma das modalidades para ser avaliado Ensino Regular, EJA, ENEM e ENCCEJA, 

na ocasião inserir as notas do 1º, 2º e 3º ano quando for o caso, sendo obrigatório anexar 

documentos que comprove as notas conforme item 1.4 e 2.4.1 alínea f do edital, clique em 

Avançar para dar continuidade na sua inscrição. 

 



Escolha o curso em que deseja concorrer e clique em Avançar para continuar.  

 

Na próxima tela confirme se suas escolhas estão corretas, caso contrário você pode Voltar 

para fazer correção ou clique em Avançar para concluir.  

Aviso: Os cursos acima citados variam conforme oferta de cada universidade. 

 

Ao finalizar sua inscrição, o 

sistema lhe direcionará para ficha 

de inscrição, conforme tela ao lado 

e nela você encontrará as 

informações referentes a sua 

inscrição e dados pessoais, nesta 

mesma tela você poderá imprimir a 

2º via do boleto bancário ou se 

desejar pode voltar para Área do 

Candidato conforme tela abaixo.   

 

 

 

 

Na Área do Candidato conforme tela ao 

lado, estará disponível as opções Alterar 

Dados, 2ª Via de Boleto e Nova 

Inscrição. Para confirmar se sua 

inscrição foi realizada, na opção 

Inscrições do Candidato deverá 

aparecer o nome da universidade e o 

curso escolhido durante o processo de 

inscrição.  

 

 

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

endereço (somente texto e número são permitidos, não faça uso de caracteres especiais tais 

como, ª , º ‘ * / - % & ^ ~ ´ `, CEP deve ter 8 (oito) 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

