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Como iniciar o cadastro de novo usuário?

1. Acessar a URL – http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf
2. Acessar o link <Cadastre-se>. Para cadastro de novo usuário será obrigatório anexar:
currículo, documento digitalizado e foto de identificação.

Versão atual do sistema

Clique aqui
para iniciar o
cadastro de
usuário.

OBS: Fique atento ao nome definido para os arquivos carregados, caso o usuário tente
anexar arquivos com caracteres especiais o sistema exibirá a mensagem:
“O nome definido para o arquivo carregado é inválido. Certifique-se de que o nome do arquivo não
contém caracteres especiais e espaços em branco. Para ligar as palavras utilize o underscore "_"
Ex: Texto_teste. Pois todos os arquivos incluídos no sistema serão verificados”.
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Etapa 1 - Recomendações Iniciais

Sua localização
no sistema

Avançar para
próxima tela

5

Etapa 2 – Cadastrar Dados e Dados Complementares

Campos com
(*) são de
preenchimento
obrigatório

Caso seja selecionada opção
<Estrangeira>, o campo CPF
continuará obrigatório, o
pesquisador poderá preencher
com o nº do Passaporte ou outro
documento pessoal.

Avançar para
próxima tela
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Etapa 3 - Identificação

Nome Social é aquele pelo qual travestis e transexuais se
identificam e são identificadas pela sociedade. Fonte:
PORTARIA 233, DE 18 DE MAIO DE 2010, Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, Art. 1 Parágrafo Único.
Obs.: Para casos que não se aplicam à Portaria 233, de 18 de
maio de 2010, favor MANTER O NOME COMPLETO, pois é
pelo <Nome Social> que o usuário é localizado no sistema.

Após informar o CEP, clique em
<Buscar CEP>. O sistema preenche
automaticamente
os
campos:
Endereço, País, UF, Município e
Bairro.

O e-mail informado deverá ser válido e
será utilizado para todas as
comunicações
automáticas
do
sistema, incluindo a senha gerada
no fim deste cadastro.

Avançar para
última etapa do
cadastro
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Quais os documentos obrigatórios para realizar o cadastro?

Selecione o Tipo de
Documento e clique
em <Anexar>

Para cadastro de novo
usuário será obrigatório
anexar: currículo,
documento
digitalizado e foto de
identificação.

Etapa 4 – Vínculo com Instituição

Clique em <Buscar Instituição> para localizar a
Instituição desejada. Caso não encontre, favor
consultar Manual de Cadastro de Instituição
(disponível no item <Manuais da Plataforma
Brasil>, na página inicial do sistema) e solicite o
cadastro. O usuário poderá se vincular a
Instituições posteriormente, pela aba Alterar
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Selecione a
Instituição e clique
em <Adicionar>

Selecione este item
para habilitar o botão
<Concluir> cadastro.

Atenciosamente,
Assessoria Plataforma Brasil.
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