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ANEXO VI PARTE II 

Instruções para envio de documentos da Prova de Títulos (Edital nº 01/2014) 

DATAS E PRAZOS 

1. No período de 10/10/2014 até as 12h do dia 20/10/2014 estará aberto o sistema de 

envio de documentos (upload) da prova de título do processo seletivo SURCE 2015. 

2. Somente os participantes que tiveram suas inscrições deferidas poderão concretizar a 

realização desta etapa nestas datas. 

3. Os participantes inclusos no item 4.2 do edital da SURCE 2015 terão os dias 11, 12 e 

13/10/2014 para regularizar a sua participação no certame e efetuarem o pagamento 

no dia 14/10/2014 terão seus nomes divulgados no dia 20/10/2014 a partir das 9h.  

4. No dia 21/10 a partir das 9h até o dia 23/10/2014 o sistema de envio de documentos 

(upload) será destravado para os ajustes finais da PROVA DE TÍTULOS (Análise 

Curricular). O participante que regularizou sua inscrição item 3, enviará nestes dias os 

documentos da PROVA citada. Após este período estará encerrado a etapa de inscrição 

e envio de documentos referentes às duas etapas encerradas em definitivo no dia 

23/10/2014.  

COMO PROCEDER PARA ENVIAR SEUS TÍTULOS: 

1. Acesse o portal SURCE 2015; 

2. Com seu CPF e a sua senha acesse a sua área individual para envio de documentos; 

3. Os documentos para serem aceitos pelo sistema deverão estar salvos em arquivo do tipo 

PDF e não poderão exceder o tamanho de 1 MB (megabyte) cada; 

4. O primeiro documento a ser enviado é o seu Currículo Lattes (obrigatório) para isto o 

participante deverá imprimi-lo e salvá-lo em PDF. Este documento é que irá destravar o 

sistema para a emissão do comprovante de entrega dos documentos.  

5. O participante deverá enviar os documentos obedecendo a sequência expressa no 

formulário eletrônico do sistema de envio.  

 

ENVIANDO OS DOCUMENTOS  

1. Clique na palavra ATIVIDADE e siga a sequência de envio do formulário eletrônico. 

2. No local apropriado liste o Título a ser submetido a análise.  

3. No seu HD, Pen drive, Nuvem ou outro local que tenha sido utilizado para o 

armazenamento dos títulos digitalizados em arquivo no formato PDF e com o tamanho 

igual ou inferior a 1MB (megabyte) escolha o arquivo que comprova a atividade listada e 

clique em anexar. 

4. Observe que ao listar o título este estará escrito em VERMELHO e que após o documento 

comprobatório ser anexado sua cor mudará para VERDE.  
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5. Para cada atividade, o sistema abrirá o número máximo de títulos que poderão ser 

listados e a quantidade de arquivos comprobatórios QUE PODERÃO SER ENVIADOS que 

também é limitado pelo tamanho dos arquivos em PDF JÁ ESTABELECIDO ACIMA; 

6. Concluída a etapa 3 acima, clique no botão "Enviar arquivos". 

7. Será exibida uma tela mostrando os arquivos que foram anexados TUDO EM VERDE. 

8. Clique no botão "Voltar" para continuar o procedimento de envio de 

documentos/comprovantes. 

9. Para visualizar NOVAMENTE ou excluir os documentos ANEXADOS basta clicar no texto e 

o sistema  reapresentará a ficha criada com os arquivos que foram anexados. 

a. O sistema MOSTRARÁ TAMBÉM SE atingiu o seu limite para envio de 

documentos.  

10. Nos casos em que o limite Máximo de envio não for atingido, ainda será possîvel ser 

feito, caso contrário o envio estará encerrado. 

11. Para SUBSTITUIR ou EXCLUIR documentos clique em EXCLUIR e para incluir NOVAMENTE 

clique em VOLTAR E NA ATIVIDADE desejada. 

12. Só CONFIRME o envio após conferir todo o trabalho realizado. Não será aceito em 

nenhuma hipótese após a confirmação e envio mudanças no que o participante enviou. 

13. Para esclarecer Dúvidas utilize o endereço eletrônico para CONTATO.  

14. Uma ÓTIMA PROVA. (ANÁLISE CURRICULAR)  

 

IMPORTANTE 

1. Todos os documentos anexados são de responsabilidade do participante. Os 

originais poderão a qualquer tempo a critério da coordenação da SURCE 2015 ser 

solicitado.  A falta de apresentação do documento quando solicitado cancelará 

em qualquer momento a inscrição concedida e todos os atos decorrentes além 

de ser crime contra a fé pública. 

2. Em qualquer momento poderá ser impresso o comprovante de envio de 

documentos. 

3. Os documentos deverão ser digitalizados em padrão A4 com tamanho máximo 

d1 MB (megabyte); 

4. Atente para que a digitalização fique Legível para evitar problemas na análise do 

documento não serão aceitos documentos ilegíveis, com rasuras e/ou outros 

defeitos que dificultem a correta leitura do documento.  


