
 

 
Manual de Inscrição SGF 

Edital Sebrae-PB 001/2017 
Credenciamento de Empresas prestadoras de serviço de consultoria e/ou Instrutoria 

 

1. Acesso ao portal http://www.sgf.sebrae.com.br ou ao link de inscrição disponibilizado 

 

Clicar em: clique aqui se não é cadastrado 

 

Surgirá a tela abaixo para o cadastro 

 
Caso já tenha se cadastrado: digite o CNPJ e a senha, 
Caso tenha esquecido a senha clique em:  clique aqui se esqueceu sua senha e o sistema encaminhará outra 
para o e-mail cadastrado, e ao receber não cole a senha digite-a para o acesso.  

 

Assinale como tomou conhecimento do edital e salve 

http://www.sgf.sebrae.com.br/


 

 

 

Complemente o cadastro por completo, salve, e posteriormente no menu Dados clique aba a aba para 

preenchimento. 

 

 

Após salvar no menu Dados clique na aba área de conhecimento, escolha uma área e uma subárea e a 

natureza do serviço. 

Preencha os relatos de experiência referente a esta área e subárea e clique em adicionar atestados 



 

 

Selecione a área e subárea e a natureza do serviço, surgirá os campos abaixo para anexar os atestados de 

capacidade técnica comprovantes dos relatos, após a inclusão dos atestados, salve atestado e clique em novo 

para salvar outro atestado.  

 

Quando concluir o relato e todos os atestados, clique em salva relato de experiência. Assim na sequencia 

insira nova subárea e faça o mesmo procedimento com o preenchimento dos relatos de experiências e os 

atestados de capacidade técnica.  Após clicar em salvar relato de experiência, clique em novo para cadastrar os 

demais relatos, abre a janela para inserir uma outra área sub área e natureza de serviço (instrutória ou consultoria) de 

conhecimento 



 

 

 

Após cadastrar todas as áreas e sub áreas e salvar os relatos de experiência seguindo os passos já informados 

anteriormente, clicar em próximo, abre a tela abaixo para inserir a equipe técnica, área de conhecimento de 

sua responsabilidade, escolaridade e curso de aperfeiçoamento. 

 

Preencher os dados e clicar em salvar e seguir a próxima aba escolaridade 

 

 



 

 

Após cadastrar o profissional com todas as informações, clique em próximo, e o sistema questiona se quer 

cadastrar outro profissional. Surge a seguinte tela com todos os documentos inseridos. Se estiver tudo 

correto e completo Finalizar. 

 

 

O sistema solicita confirmação da inscrição. Ao clicar em finalizar surge a tela abaixo 



 

 

Ao clicar o.k. ou se necessitar cancelar clique em cancelar inscrição 

 

 

 

Nesta Tela você pode imprimir a sua ficha de inscrição, visualizar ou solicitar alteração na inscrição ou ainda 

cancelar a inscrição. 

OBS. Não finalize antes de concluir todo o preenchimento do cadastro de inscrição, caso necessite para e 

dar continuidade depois salve até onde preencheu, quando necessitar completar a inscrição ente 

novamente no link de inscrição digitando CNPJ e senha e retome de onde parou. 


