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Como fazer sua inscrição – Passo a Passo 

 

Este documento tem como objetivo guiar os candidatos através do processo de inscrição nos 

concursos disponibilizados pela PROMUN. Além da inscrição, será ensinado também os passos 

para emitir a segunda via do boleto e conferir se seu pagamento já foi identificado pelo 

sistema. 

v-1.00 04/03/2022 – Autor Felipe Pereira Arantes – Versão inicial 
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INSCRIÇÃO 

A inscrição estará disponível durante o período previsto no edital. Fora desse período, o botão 

de “Faça sua inscrição” demonstrado no passo 3, não estará disponível, portanto, o 

procedimento a partir desse passo não estará disponível. 

Passo 1 – acessar www.promun.com.br – clique em Faça sua inscrição.

 

 

http://www.promun.com.br/
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Passo 2 – Escolha o concurso correto e Clique no botão verde – Inscrições abertas

 

Passo 3 – Nesta tela, você terá todas as informações do concurso, período de inscrição (1), 

valores de inscrição e documentos publicados (2) e cargos disponíveis (3). Nesta tela será 

publicado todos os documentos informativos a respeito desse concurso – Nesta tela, clique no 

botão verde FAÇA SUA INSCRIÇÃO. 

 

 

Passo 4 – Você será direcionado para a plataforma que fará a inscrição, gerará o boleto e 

confirmará seu pagamento – clique em “Inscreva-se já!” (2). 

 

 



 

PROMUN – PROJETOS 
PARA MUNICÍPIOS  

 

3 
 

Clique no botão “+” (1) até que a quantidade seja 1 e depois em “continuar” (2) 

 

Nesta tela, você tem 2 opções, se você já fez alguma inscrição na Promun ou na plataforma do 

e-inscrição, você pode clicar em “Login” (2) e aparecerá a tela de Login, digite seu e-mail, 

senha (3)e clique em “Entrar” (3) ou se cadastrar clicando em “Criar conta” (1) – Se você optar 

por (2) – vá para o passo 6. 

                 

Passo 5 – Fazer seu cadastro na plataforma e-inscrição – Nesta tela, preencher seus dados 

solicitados. E clique em “Criar Conta” – Pronto, sua conta está criada. 

 
 

 



 

PROMUN – PROJETOS 
PARA MUNICÍPIOS  

 

4 
 

Passo 6 – Formulário de Inscrição – Selecione o participante (1), deve constar o nome 

cadastrado ao criar sua conta. Após selecionar o nome, aparecerão formulário de inscrição. 

Confira o cargo selecionado (1), em qualquer momento que estiver errado, você pode apagar 

(2) e refazer a escolha e clicar em 5 para voltar até a escolha do cargo. Tenha muita ATENÇÃO 

ao selecionar o cargo, pois após confirmado a inscrição, o cargo não pode ser alterado. Se você 

tiver escolhido o cargo errado, desconsidere a inscrição e faça uma nova. Preencha os demais 

campos que são necessários (3) e clique em continuar (4) 

     

Passo 7 – Gerar o Boleto – Após o preenchimento do formulário, Clique no botão Boleto 

Bancário (1), e digite seus dados (2), selecione uma parcela (3), confirme suas informações e 

clique em GERAR BOLETO E FINALIZAR (4). Após o rápido processamento do boleto, você 

poderá abri-lo (5) para visualizar ou imprimir ou ainda copiar a linha do boleto (6) para pagar 

em seu aplicativo de banco. Os dados também são enviados em seu e-mail. O Boleto gerado, 

tem prazo de validade de 3 dias. Após o vencimento do boleto, você pode acessar o site da 

Promun e gerar a segunda via do boleto. Esse procedimento será demonstrado a frente. O 

Boleto pode ser pago até o dia limite que consta no Edital. Pagamentos realizados após esse 

prazo, serão desconsiderados. 

            
 

 

PRONTO – Sua inscrição está finalizada e seu boleto gerado. Nós da Promun te desejamos 

bons estudos e uma boa prova! Te aguardamos lá! 
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EMISSÃO DA SEGUNDA VIA DO BOLETO 

A emissão da segunda via do boleto estará disponível no site apenas até o prazo previsto no 

edital. Fora desse prazo, esse procedimento não estará disponível. 

Passo 1 – Assim como para realização da inscrição, você deve acessar o site da 

www.promun.com.br , clique em “Faça sua Inscrição”, selecione o concurso correto e clique no 

botão verde.

 

 

 

Passo 2 – Na página do concurso, clique no botão verde “2ª Via do Boleto”.

 

http://www.promun.com.br/
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Passo 3 – Você será direcionado para a plataforma do e-inscrição. Poderá ser solicitado seu 

usuário e senha, preencha o mesmo que você usou ou criou quando fez sua inscrição. Caso 

não seja solicitado, vá para o passo 4. 

 

Passo 4 – Será mostrado a você suas inscrições, caso você tenha mais de uma, escolha a 

correta e clique em “Ver” (1). 

 

 

Passo 5 – Seu boleto estará disponível no link (1), clique no link e pegue seu boleto. Caso seu 

boleto tenha vencido, a tela será apresentada com a segunda imagem e clique no link (2) para 

gerar um novo boleto com validade de mais 3 dias. 
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PRONTO – A segunda via do seu boleto foi gerada e agora você pode realizar o seu 

pagamento. Nós da Promun te desejamos bons estudos e uma boa prova! Te aguardamos lá! 
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ACOMPANHAR O STATUS DA SUA INSCRIÇÃO 

Passo 1 – Assim como para realização da inscrição, você deve acessar o site da 

www.promun.com.br , clique em “Faça sua Inscrição”, selecione o concurso correto e clique no 

botão verde.

 

 

 

Passo 2 – Na página do concurso, clique no botão verde “ÁREA DO INSCRITO”.

 
 

http://www.promun.com.br/
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Passo 3 – Você será direcionado para a plataforma do e-inscrição. Poderá ser solicitado seu 

usuário e senha, preencha o mesmo que você usou ou criou quando fez sua inscrição. Caso 

não seja solicitado, vá para o passo 4. 

 

 

 

Passo 4 – Será mostrado a você suas inscrições, caso você tenha mais de uma, escolha a 

correta e clique em “Ver” (1). 

 

Passo 5 – Confira o Status da sua inscrição. Se estiver pendente (1) seu pagamento ainda não 

foi identificado pela plataforma do e-inscrição. Quando seu pagamento for identificado, o 
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status passará para confirmado (2). 

 

 


