
 

MANUAL PARA 

INSCRIÇÃO 

PROCESSO SELETIVO 

2023 – 1º SEMESTRE 

INSCRIÇÕES - PROCESSO SELETIVO IFF-SJB 2023 

EDITAL Nº 152 - REITORIA, DE 29 DE AGOSTO DE 2022 

O candidato precisa possuir no ato da inscrição: 

a) cadastro de pessoa física (CPF) próprio – precisa ser do próprio candidato a aluno. 

b) cadastro no Portal gov.br/, que pode ser feito na hora (seguir passo a passo). 

c) documento Oficial de Identificação com foto, próprio – precisa ser do próprio candidato a aluno. 

d) correio eletrônico atualizado (e-mail), precisa conseguir acessar na hora, se precisar. 

O candidato NÃO pode realizar sua inscrição utilizando o CPF e/ou outros documentos oficiais de 

identificação de terceiros, sob pena de ser eliminado do processo. 

PASSO A PASSO PARA FAZER A INSCRIÇÃO: 

1. Abrir Portal de Inscrições do IFF: https://inscricoes.iff.edu.br/ 

https://inscricoes.iff.edu.br/


 
2. Clicar em “Entrar com Gov.Br” e Cadastrar-se, se não possuir cadastro; 

 



3. O Gov.Br, após login, redirecionará o candidato de volta ao Portal de Inscrições do IFF. Se 

for esse o caso, continuar a partir do tópico n° 13. Caso contrário, seguir os passos abaixo. 

4. Inserir CPF do candidato e clicar em “Continuar”. Se o CPF não for cadastrado, surgirá a tela 

abaixo: 

 
5. Clicar em “Não tenho celular”. 

 

6. Clicar em “Tentar de outra forma”. 



 
7. Responder às perguntas conforme os dados do candidato a aluno do IFF. 

 

8. Confirme os dados do(a) candidato(a). 



 

9. Escolha a forma de receber o código de ativação (E-mail ou celular) 

 

 

10. Criar senha, clicar em “Continuar” e em “Concluir”, para finalizar a criação da conta Gov.br. 



 

 
11. É possível que a seguinte tela apareça. Nesse caso, deve-se inserir o código enviado para o e-

mail cadastrado pelo candidato. 

 



 

12. Ao entrar, de fato, no Portal do IFF, aparecerá o pedido de autorização abaixo. Ele se refere 

aos dados cadastrados pelo candidato no Gov.br e que serão usados pelo Portal do IFF no ato 

de inscrição. 

 
13. O Gov.Br, após login, redirecionará o candidato de volta ao Portal de Inscrições do IFF. Note 

que o nome cadastrado agora aparecerá na página de início do Portal. 

 



14. Para inscrições em cursos do IFF São João da Barra, selecione cursos "Técnico/ Médio". 

 

15. Em “Processos abertos para inscrição”, selecione “PROCESSO SELETIVO 2023 – 1º 

SEMESTRE”. 

 
16. Role a página até achar o curso desejado. Atenção ao “campus” de cada curso. Para estudar 

no IFF São João da Barra, deve-se selecionar o curso com o nome “Avançado São João da 

Barra” na mesma linha. Clicar em “Inscrever-se”. 



 

 

17. Confirmar informações da inscrição. 

 

 
 

Cursos oferecidos pelo Campus São João da Barra para o período letivo 2023.1 



18. Preencher os espaços sobre “Acessibilidade”, “Perguntas relacionadas às cotas¹” e “Isenção²”, 

conforme dados do candidato a aluno do IFF. 

¹ Atenção às exigências do edital para ocupar as vagas reservadas às cotas. 
² O candidato que desejar requerer isenção da taxa de inscrição (deixar de pagar os R$30 da inscrição) precisa no momento 

da inscrição informar um seu NIS – Número de Identificação Social. Essa isenção não é automática. O candidato precisa 

acompanhar o edital para saber se ficará isento ou se terá de pagar a taxa. 

 

19. Caso deseje solicitar isenção da taxa de inscrição, informe os dados do NIS: 

 

Digite os 11 dígitos 



20. Confirme os dados novamente. Imprima o resumo da inscrição e emita o boleto (GRU). 

Caso o candidato não seja contemplado com a isenção, deve pagar o boleto dentro do prazo 

estipulado no Edital (até o dia 21 de outubro de 2022, em qualquer agência do Banco do 

Brasil). 

 


