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1. OBJETIVO 

Demonstrar os passos para a realização de matrícula de candidatos aprovados no Sistema de 

Seleção Unificada (SISU) para cursos do Cefet/RJ. 

2. ESCOPO 

Aplica-se aos candidatos aprovados no SISU para vagas de cursos da graduação do Cefet/RJ. 

3. DEFINIÇÕES 

Não se aplica 
 

4. RECURSOS NECESSÁRIOS (PRÉ-REQUISITOS) 

• Cadastro no Sistema de Gestão de Concursos – SGC (https://processoseletivo.cefet-

rj.br); 

• (Opcional) Conta no site Gov.br (https://www.gov.br/pt-br ); 

• Estar na situação de inscrição como Aprovado ou Reclassificado; 

• Navegadores como Google Chrome ou Firefox instalados. 

 

  

https://processoseletivo.cefet-rj.br/
https://processoseletivo.cefet-rj.br/
https://www.gov.br/pt-br
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5. ACESSANDO O SISTEMA 

5.1. Acesse o sistema de processo seletivo do Cefet/RJ - https://processoseletivo.cefet-

rj.br/candidato/entrar/ e insira o CPF e o número de inscrição do ENEM como senha. 

Você receberá um e-mail de ativação da conta. Basta clicar no link enviado pelo e-mail 

e a conta será ativada. 

5.2. Para quem possui conta no Portal GovBr, uma alternativa é acessar o sistema de 

processo seletivo do Cefet/RJ – https://processoseletivo.cefet-rj.br/candidato/entrar/  e 

clicar no botão “Entrar com gov.br” e realizar os passos seguintes da plataforma. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Tela de login – Matrícula 

  

https://processoseletivo.cefet-rj.br/candidato/entrar/
https://processoseletivo.cefet-rj.br/candidato/entrar/
https://processoseletivo.cefet-rj.br/candidato/entrar/
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6. CONFERINDO DADOS PESSOAIS 

 
6.1. Ao acessar a ferramenta, na barra azul clique em “Dados pessoas”. Na página seguinte, 

confira se TODOS os seus dados cadastrais estão corretamente preenchidos. Caso 
necessite realizar alguma alteração cadastral em seus dados pessoais, clique em 
“Editar Dados do Candidato”. 

 

 
Figura 2 - Portal do Candidato – Página principal 

 
 
 

 
Figura 3 - Portal do Candidato – Tela de edição de dados pessoais 
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6.2. Atualize os dados cadastrais, informe a senha (número de inscrição do ENEM) e ao 

final, clique em “Salvar” 
 
 
 

 

 
Figura 4 - Portal do Candidato – Tela de entrada 

 

7. REALIZANDO A MATRÍCULA 

7.1. Na tela de inscrições, verifique o Edital em que foi aprovado e clique em 

“Realizar/acompanhar matrícula” 

 
 
 

Figura 5 - Portal do Candidato – Realizar matrícula 
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7.2. Na tela de matrícula serão exibidas as informações do candidato como Nome, CPF, 

Lista em que foi aprovado, Edital, Vaga, Data da inscrição, Situação da inscrição e 

Situação de matrícula 

 
 

 
Figura 6 - Portal do Candidato - Detalhes da Matrícula 
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7.3. Logo abaixo é exibida tela contendo a lista de arquivos já anexados e mais abaixo o 

formulário inclusão de arquivos necessários e informados no respectivo Edital. 

7.4. Selecione o tipo de arquivo a ser anexado, clique em “Procurar”, navegue até o diretório 

onde encontra-se o arquivo a ser anexado, selecione e depois clique em “Abrir”.  

 
Figura 7 – Inclusão de arquivos 

ATENÇÃO! Caso não possua o documento do tipo informado e este é obrigatório de acordo com 

o Edital, marque a opção “Não possuo o documento”. Ao final, clique em “Adicionar arquivo”. 

 

 
Figura 8 – Informar que não possui o documento 
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7.5. Caso tenha anexado algum arquivo errado ou de tipo errado, localize-o na lista de 

Arquivos da matrícula e clique em “Excluir arquivo”  

 
Figura 9 – Excluir um documento anexado 

 

7.6. Após anexar todos os arquivos necessários e definidos no Edital para a matrícula, clique 

em “Concluir matrícula” 

 
Figura 10 – Concluir matrícula 
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7.7. Caso algum arquivo obrigatório não tenha sido anexado ou não tenha sido informado 

como “Não possuo o documento”, o sistema vai fazer a crítica e não irá concluir a 

matrícula. 

 
Figura 11 – Sistema informa documentos pendentes de anexação 

 

7.8. Faça a inclusão dos arquivos restantes e clique em “Concluir matrícula.” Caso todos os 

arquivos obrigatórios tenham sido informados, o sistema concluirá a matrícula e exibirá 

a mensagem conforme Figura 11. A situação de matrícula será alterada para: “Matrícula 

aguardando validação”.  

 
Figura 12 – Matrícula concluída 
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8. PENDÊNCIAS DA SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA 

8.1. O candidato poderá acompanhar na página de matrícula a situação de sua inscrição. 

Caso na situação de matrícula esteja informado “Pendência enviada ao candidato”, 

significa que o candidato possui uma ou mais pendências com um dos arquivos 

anexados. O candidato também receberá mensagem eletrônica informando sobre as 

pendências. Não responda este e-mail, ele é um e-mail automático do sistema. 

 
Figura 13 – Matrícula com pendência(s) 

 

Figura 14 – Mensagem eletrônica com informativo de pendência(s) na matrícula 

 

8.2. Na listagem de arquivos anexados pelo candidato é apresentada as pendências 

verificadas pela secretaria de origem do curso na coluna “Pendências observadas”. 
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Para resolver, exclua os arquivos marcados com pendência através do botão “Excluir 

arquivo” e anexe novos arquivos em conformidade com o relatado pela secretaria.  

 
 

Figura 15 – Pendências observadas pela secretaria 

 

 

8.3. Após anexar novamente todos os arquivos que estavam marcados com pendência, 

clique em “Concluir matrícula”. Após, a situação de matrícula passará a exibir 

“Pendência resolvida pelo candidato”. 

 
 Figura 16 – Pendência resolvida pelo candidato 

 
Observação: Os arquivos serão objeto de uma nova verificação por parte do campus de origem 

do curso. Uma nova pendência pode ser observada. Fique acompanhando a situação de 

matrícula na área de matrícula e a caixa de e-mail para novas mensagens com pendência(s) na 

documentação. 
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9. MATRÍCULA CONCLUÍDA OU INDEFERIDA 

 

9.1. Após toda a documentação necessária entregue e conferida, o aluno será matriculado. 

Isto será observado na área de matrícula do candidato através da situação 

“Matriculado”. 

9.2. Caso a matrícula seja indeferida, o campo situação de matrícula exibirá o status 

“Eliminado”. 

 

 

10. SUPORTE E OUTRAS DÚVIDAS 

Se você necessitar de outro tipo de auxílio, entre em contato com a secretaria do campus de 

origem do curso cuja a vaga foi contemplada. No Edital constam os e-mails para atendimento. 

11. DIVULGAÇÃO 

Todos os candidatos aprovados em processo seletivo do Cefet/RJ. 
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