
TUTORIAL PARA INSCRIÇÃO NO SISTEMA PS-UNIVASF 

Para realizar a inscrição siga os seguintes passos: 

1º Acessar o sistema PS (Processo Seletivo) da UNIVASF 

(clique no link ao lado): www.ps.univasf.edu.br ou Acesse o 

seu navegador de internet e digite na barra de endereço 

www.ps.univasf.edu.br  

 

2º Para fazer Inscrição é necessário antes selecionar 

processo seletivo. Escolha a opção do processo seletivo do 

PRONERA (PS para ingresso nos cursos de graduação - PRONERA): 

 

http://www.ps.univasf.edu.br/
http://www.ps.univasf.edu.br/
https://www.sistemas.univasf.edu.br/ps/ini_processoseletivo.php?altura=709&psid=300


3º Realizar o login para entrar no sistema: 

 

 

4º O Sistema de Inscrições em Processo Seletivo da 

UNIVASF utiliza um cadastro único do candidato, com dados 

pessoais, clique no botão Primeiro acesso para fazer o 

cadastro no sistema PS: 

 

 

 

 



 

5º Em seguida, informe seus dados cadastrais: 

- CPF (Informe somente números, sem pontos e traço); 

- Data de Nascimento; 

- Informe seu email atual e correto; 

- Digite o código de segurança que aparecerá na caixa.  

Após preencher todos os campos, clique no botão Confirmar 

(parte inferior da tela). 

 

 

6º Será enviado um e-mail com as informações para acessar 

o sistema. 

Favor aguardar a mensagem de confirmação de envio do e-

mail. 

Acesse o seu email e verifique na caixa de entrada uma 

mensagem com o seguinte assunto: UNIVASF - PS - Primeiro 

acesso. 

Lá encontra-se os dados – Login e senha. 



7º Clique no botão Identificar (na área inferior da tela) ou 

em Login (Entrar). 

 

 

8º Digite o usuário e a senha que foi enviado ao seu email 

em seguida clique no botão Entrar: 

 

 

 

 



9º Selecione o processo seletivo (PS para ingresso nos 

cursos de graduação – PRONERA): 

 

10º Clique no botão Inscrição. 

 

 

 

 

 

 



11º Aparecerá uma mensagem (Clique no botão OK). Em 

seguida clique no botão Inserir Inscrição: 

 

 

12º Na tela de inscrição verifique se seus dados estão 

corretos. Em seguida, escolha o curso que pretende 

pressionando o botão selecione, aparecerá as duas opções: 

 

 

 



13º Escolha o grupo que você se enquadra: 

 

14º Utilize a barra de rolagem para visualizar a área de 

documentos: 

 

 

 

 

 

 



15º Para anexar (enviar) os documentos o passo é o 

seguinte: 

- Clique no botão Escolher arquivo. 

 

16º Abrirá uma tela.  

 

Você irá procurar em seu computador o arquivo do referido 

do item Identidade (RG). (Esse arquivo tem que ser em 

formato .pdf e o tamanho tem que ser menor que 1Mb.) 

Selecione-o e clique no botão abrir. 



17º Pronto. Agora é só repetir o mesmo passo anterior para 

anexar os próximos itens (CPF, Certificado de Conclusão 

Ensino Médio, Declaração Incra, Certidão quitação 

Eleitoral, Certidão quitação Militar se for do sexo 

masculino e a Ficha de dados cadastrais - Anexo III do 

edital). 

Após anexar todos arquivos é só clicar no botão Confirmar 

que será finalizada a inscrição. 

 

 

Ao final será enviado uma mensagem de confirmação da 

inscrição para o seu email. 


