Tutorial para inscrição no PAS 2021 – Etapa 1
Entre no link:
https://www.vestibular.uem.br

Clique no evento que você irá participar, Vestibular ou PAS – Processo de Avaliação Seriada

Clique no menu “Inscrições”

Leia com atenção todas as Orientações e Instruções para inscrição no PAS 2021,

Marque a caixa de seleção “Declaro ter lido o Manual do Candidato do PAS 2021, bem como as orientações acima” e
aparecerá o botão “Iniciar Inscrição”. Clique em “Iniciar Inscrição”

Clique no botão “Etapa 1” e leia atentamente a janela que irá aparecer
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Selecione o estado de localização do colégio em que você esta regularmente matriculado
Selecione a cidade de localização do colégio
Selecione o colégio
Selecione a duração do Ensino médio, 3 ou 4 anos
Selecione em qual série você está, lembrando que para fazer a primeira etapa do PAS você tem que estar cursando a
primeira série do Ensino Médio.
(6) Marque a declaração em que você confirma que esta matriculado na primeira série do Ensino Médio.
(7) Clique em “Avançar”

Clique “Selecione” e marque o estado em que você reside permanentemente

Após escolher o Estado, selecione a Cidade em que você reside

Clique em Continuar
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Preencha todos os campos solicitados
(1)
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Nome completo sem abreviações
Data de nascimento, somente números no formato XX/XX/XXXX
Selecione o sexo
Escolha o seu Pais de origem
Digite o numero do seu CPF com 11 números
Selecione o tipo de documentação que você usará para identificação
Digite o número do documento de identificação que você escolheu anteriormente
Selecione o Estado onde seu documento de identificação foi emitido
Digite o CEP do seu endereço, após digitar e teclar “Enter” as informações sobre a Cidade, Bairro e Rua serão
preenchidas automaticamente.
(10) Digite o número do imóvel onde você reside
(11) Digite seu endereço de email
(12) Informe um número de telefone fixo se houver ou outro número de Celular para contato.
(13) Informe o seu número de telefone celular.
(14)Selecione a Lingua Estrangeira
(15) Selecione se é Canhoto ou Não
(16) Selecione se precisa de atendimento especial, caso precise acesse o endereço:
https://www.npd.uem.br/cvu/relatorios/atendimentoespecial.pdf, preencha o formulário, anexe os documentos
necessários e encaminhe a CVU.
(17) Selecione a Cidade onde você realizará a prova
(18) Escolha uma senha com até 8 caracteres
(19) Confirme sua senha digitando-a novamente
(20) Verifique se todos os campos estão preenchidos e Clique em “Continuar”

Clique em “OK”, confira os campos novamente e Clique em Continuar

Clique em “OK” para começar a responder o questionário socioeducacional.

Selecione as Respostas das perguntas de 1 a 18 do questionário com muita atenção e clique em “Continuar”

Leia com atenção as informações sobre a conclusão e clique em “Confirmar Inscrição”

Parabéns, sua inscrição foi realizada com sucesso, anote o seu número de inscrição para acesso ao Menu do Candidato,
lembrando que você pode alterar os dados de sua inscrição até dia 20/10/2021

