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ESPORTIVO 

Passo a Passo para cadastro de 

Eventos Esportivos 



PASSO 1 

Cadastro dos Eventos 

• Clique em Eventos. Aparecerá uma aba 

com três opções. Escolha Eventos. 



• Aparecerá a tela que constará os eventos 

cadastrados do seu município e os eventos de 

outros municípios cadastrados por você. 

• Verifique se o evento que deseja cadastrar já 

está relacionado na tela.  

• Se encontrá-lo clique no símbolo de alterar.  

• Se não encontrá-lo, clique em Cadastrar novo 

evento. 



• Preencha os campos. Os campos com 

asterisco são obrigatórios. Clique em 

Pesquisar Eventos. 



• Desça até o fim da página. Aparecerá o resultado 

da pesquisa.  

• Verifique se o evento que deseja cadastrar  já 

está relacionado na tabela.  

• Se encontrá-lo clique no símbolo de alterar 

dados. 

• Se não encontrá-lo, clique em Cadastrar novo 

evento. 



• Aparecerá a tela para inserção das 

informações sobre o Evento. Preencha o 

campo Nome do Evento.  

• Clique em Selecionar Nova Estrutura. 



• Aparecerá uma tela para pesquisar a 

estrutura. Preencha os campos. Os 

campos com asterisco são obrigatórios.  

• Clique em Pesquisar no mapa. 



• Desça até o fim da página. Encontre a 

estrutura do Evento e Clique no símbolo 

de Selecionar. 



• Perceba que a estrutura selecionada aparecerá 

na tela.  

• Preencha os demais campos  

• Clique em Salvar e Avançar. 



• Aparecerá a mensagem: O CADASTRO DO 

EVENTO FOI FINALIZADO.  

• Se desejar que o evento seja divulgado no site 

Observatório do Esporte de Minas Gerais insira 

uma etapa utilizando o botão. 

• Também poderá inserir uma galeria de imagens 

com banners, folders, fotos entre outros materiais 

para divulgação do seu evento 

• Para comprovar participação no evento, clique em 

concluir e siga as instruções do PASSO 2. 
 

 



PASSO 2 

Comprovação do evento 
• Após cadastrar o evento, deve-se comprová-lo. 

Clique em Selecionar. 

• Preencha os campos solicitados e clique em 

Pesquisar Eventos. 



• Desça até o fim da tela. Escolha o evento que 

deseja comprovar e clique em Selecionar para 

comprovação. 



• O Evento foi Selecionado. Clique em 

Comprovar. 



• Selecione o ano de exercício do evento 

de deseja comprovar. Lembre-se que 

deve ser selecionado o ano de realização 

do evento. 

• Escolha na tabela o evento que deseja 

comprovar e clique em Comprovar 

Participação. 



• Aparecerá a tela para inclusão das 

modalidades, participantes  e 

documentações. Clique em Inserir. 



• Preencha os campos e clique em Salvar. 



• Perceba que aparecerá a mensagem: 

Participação salva com sucesso. 

• Repita o procedimento para cadastrar 

mais modalidades. Lembre-se de 

selecionar o mesmo tipo de atividade. 

• Para incluir documentação comprobatória, 

clique em inserir. 

 



• Preencha  os campos e Selecione o 

arquivo em seu computador, clicando no 

sinal de positivo. 

• Clique em Salvar. 



• Perceba que aparecerá a mensagem: 

Documento Salvo com Sucesso. 

• Repita o procedimento para incluir mais 

documentos. 

• Depois de incluí-los, clique em SUBMETER 

COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO 

EVENTO  PARA ANÁLISE. 

Obs. Se desejar poderá enviar enviar mensagens 

ao analista da SEEJ. 
 



O EVENTO FOI COMPROVADO COM 

SUCESSO! 
• Aguarde a avaliação dos analistas da SEEJ. 

• Para cadastrar mais atividades esportivas, repita os 

procedimentos descritos nos PASSO 3 e 4. 

• O gestor receberá no e-mail cadastrado, mensagens 

com informações sobre a avaliação dos analistas da 

SEEJ. 

• Para conferir o Status de cada atividade, editar as 

informações e realizar as correções solicitadas pelos 

analistas, clique em Comprovar. 


