
Caros Professores, aqueles que desejam participar do processo seletivo PIBID ou RESIDÊNCIA 

PEDAGOGICA devem cadastrar obrigatoriamente seu currículo na Plataforma Freire. Seguem então 

algumas dicas importantes. 

Não é possível assumir nenhum dos dois programas sem esse cadastro, portanto, com o intuito de 

ajudar segue alguns passos importantes: 

PRIMEIRO: tenha muita calma e paciências. 

SEGUNDO: procure em seu buscador favorito (Google, por exemplo) o endereço da plataforma, como 

na imagem abaixo. 

 

 

TERCEIRO: ao acessar o endereço encontrado, será solicitado um cadastro de LOGIN e SENHA, 

como segue. 

CLIQUE EM SOLICITAR CADASTRO 



QUARTO: preencha o cadastro de segurança. CUIDADO!!! Forneça um e-mail válido para retorno de 

informações disponibilizadas pela CAPES. 

 

QUINTO: ao completar seu cadastro, entre em seu e-mail e verifique a confirmação do mesmo. 

 

 

Clique na parte azul para confirmação de seu cadastro. Você receberá o aviso abaixo. 



 

 

Você receberá um novo e-mail com seu LOGIN e SENHA de acesso. Observe que seu LOGIN é seu 

CPF. 

 

 

SEXTO: acesso novamente o site da plataforma utilizando seu LOGIN e SENHA. Provavelmente 

surgirá a tela abaixo. 

 

 



Essa é uma tela de informações sobre os processos de cadastro do PIBID e RESIDÊNCIAS. Clique 

em OK no final da página para continuar seu cadastro. 

Surgirá então um termo de aceite de utilização e segurança de utilização. Observe seu nome no início 

da tela. 

 

No final da página, clique na pequena caixinha ACEITO OS TERMOS... do lado esquerdo e em  

 do lado direito. Conforme modelo abaixo. 

 

 

Ufa!!!, agora vai. Existem quatro etapas a serem preenchidas, conforme modelo abaixo. 

 

Enquanto a bolinha ticada  estiver vermelha, seu cadastro não será realizado. 

 



Preencha primeiramente seus dados pessoais . 

Atente-se a alguns pontos importantes: 

Alguns dados já aparecem digitados automaticamente e outros devem ser complementados.  

Alguns CEPs não são reconhecidos pela plataforma (não sabemos por que). Se tiver alguma 

dificuldade nessa parte, procure encontrar um endereço próximo confiável que valide o CEP. 

 

Existe uma parte sobre o CURRÍCULO LATTES. Se você já estiver cadastrado na plataforma Lattes, 

coloque seu endereço eletrônico e utilize o resumo dessa plataforma. Caso ainda não esteja 

cadastrado nessa plataforma, pule essa parte. 

 

 

Logo abaixo do RESUMO, você encontrará o SALVAR DADOS PESSOAIS. Ainda não clique nessa 

parte sem o preenchimento das partes que aparecem logo abaixo. Desça com a barra de rolagem. 

Caso você tente salvar sem o preenchimento necessário, receberá mensagens de erros como o 

exemplo abaixo. 



 

 

Para o preenchimento correto de cada etapa, você precisa clicar em . 

Algumas partes, apesar de já aparecerem, devem ser incluídas novamente. 

Em cada etapa surgirá novas caixas de textos autoexplicativas (não é difícil). Você também pode 

reedita-la clicando em  ou exclui-la totalmente clicando em . 

 

 

Quando conseguir preencher corretamente a parte de dados pessoais, clique em 

(lá em cima, lembra!!!). Surgirá uma mensagem no canto superior direito informado que essa parte já 

foi completada. 

Essa parte já é suficiente para seu cadastro, entretanto continue o preenchimento com dados 

importantes. 

Para finalizar essa etapa, clique em no final da página.  

Surgira então a etapa de formação acadêmica . 



*Caso você queira preencher as outras etapas  depois, clique em  até a 

bolinha ticada se tornar verde . Seu cadastro estará completo e você pode sair da plataforma 

tranquilamente. 

 

CUIDADO!!! Antes da bolinha se tornar verde surgirá outro termo de compromisso. Leia-o 

atentamente, marque a caixinha do LI e ESTOU DE ACORDO... e clique no  

, conforme modelo abaixo. 

 

 

 

Após esse aceite, a bolinha se torna verde, seu cadastro está realizado (nem sempre completo heim!) 

e você pode sair do currículo. 

 

Observe o PDF ali ao lado. 

Esse currículo, bem preenchido, pode ser seu currículo profissional. Ele apresenta uma boa 

aparência, pode ser impresso, salvo, modificado facilmente e utilizado como endereço eletrônico caso 

seja solicitado em propostas de empregos. 

Esperamos ter ajudado. 


