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Guia de Orientações Básicas para Cadastro de Usuário
1. Página inicial de acesso ao sistema Plataforma Brasil;
Acesso ao chat
de atendimento
do sistema.

Certifique-se de que está no ambiente de aplicação do
sistema, endereço válido:
www.saude.gov.br/plataformabrasil que o redirecionará
para o link:
http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf

Acesso aos
manuais de
utilização
do sistema.

Clique aqui
para iniciar o
cadastro de
usuário!

2. Após  clicar  em  “Cadastre-se”,  surgirá  a  tela:

Atenção!
Informação sobre sua
localização no sistema.
Atenção! É
necessário ter cópia
digitalizada de
documento de
identidade com foto
em formato: .JPG ou
.PDF, além de
currículo vitae em
formato: doc, docx,
odt e pdf – tamanho
máximo 2mb.

Informações
referentes ao
ano de 2011.
Favor
desconsiderar.

Avançar para
próxima
etapa

3. Na página 2 do cadastro de usuário, será preciso responder os itens:
Atenção!
Informação sobre sua
localização no sistema.

Campos com
(*) são de
preenchimento
obrigatório!

Caso insira o
endereço Lattes
não será
necessário anexar
currículo.

Clique aqui para Adicionar
Currículo, atenção para
extensões: doc, docx, odt,
pdf – tamanho 2mb
máximo.

Avançar para
próxima
etapa

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.

4. Em seguida será preciso preencher os seguintes dados:
Atenção!
Informação
sobre sua
localização
no sistema.

*ATENÇÃO: Para casos que não se
aplicam à Portaria 233, de 18 de
maio de 2010, favor REPETIR O
NOME COMPLETO, pois é pelo
<Nome Social> que o usuário é
localizado no sistema.

Campos com
(*) são de
preenchimento
obrigatório!

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

Clique aqui para <Adicionar
Documento>, fique atento
à extensão e tamanho 1mb
máximo.

Atenção! O email
informado deverá
ser válido e será
utilizado para todas
as comunicações
automáticas do
sistema, incluindo a
senha gerada no
fim deste cadastro.
Campo não
obrigatório, a
título apenas de
identificação.

Avançar para
próxima etapa

5. Surge a última etapa de cadastro de usuário no sistema Plataforma Brasil:

Campos com
(*) são de
preenchimento
obrigatório!

Clique aqui para localizar no
sistema a Instituição desejada.
*Caso não encontre, favor
consultar Manual de Cadastro de
Instituição (disponível no item <?
Ajuda>) e solicite o cadastro.

Quando localizar a Instituição
que deseja se vincular, selecione
seu “Perfil”  em  relação  a ela:
Pesquisador ou Assistente.

Selecione a Instituição
e clique em
<Adicionar>

O usuário
poderá se
vincular a
mais de
uma
Instituição
.

Campo habilitado após a seleção
do  item  “Declaro  que  as  
informações anteriormente
prestadas  são  verdadeiras”.

Mensagem final após <Concluir> o processo de
cadastro de usuário. Será automaticamente enviada
uma senha para o email informado.
OBS: Caso não encontre o email do sistema na Caixa
de Entrada do seu email, verifique na caixa SPAM ou
Lixeira.

6. Já na tela inicial do sistema:

Insira o email cadastrado e a senha
recebida por email e clique em <OK>
para entrar no sistema Plataforma
Brasil. Para alterar sua senha, clique
na aba <Alterar Meus Dados>.

