
 

EDITAL UFSJ/PROAE Nº 10/2022 

ANEXO I 
 

ORIENTAÇÕES PARA INSCRIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM UM ÚNICO 

ARQUIVO PDF 

 

→ O (a) ingressante deverá se cadastrar no SIGAA criando um login e senha para acessar o 

formulário de inscrição dos auxílios (é necessário possuir um email para contato). 

→ Após acessar o SIGAA, o (a) estudante deverá clicar no campo de Bolsas e primeiramente 

Aderir ao Cadastro Único. 

→ Em seguida, o aluno deverá preencher os dados bancários no campo Meus Dados Pessoais. 

→ Ainda no campo Bolsas, após ter aderido ao Cadastro Único, é necessário seguir para a opção 

Solicitação de Bolsa (escolha a bolsa de seu interesse/ poderá se inscrever em mais de uma 

opção). 

→ Em seguida, os documentos deverão ser anexados no SIGAA seguindo os passos abaixo: 

-Selecione o Tipo Documento que deseja anexar à solicitação, dentre as opções listadas; 

-Anexe o Documento desejado clicando em Selecionar arquivo e selecionando-o dentre os 

arquivos presentes em seu computador; 

- Após informar os dados do arquivo que deseja anexar, clique em Anexar Arquivo para adicioná- 

lo . A página será prontamente atualizada e passará a ser exibida da seguinte forma: Arquivo 

adicionado com sucesso! 

→ Em seguida, preencha a justificativa do requerimento e clique em cadastrar. 

→ Imprima ou salve o comprovante de realização da operação. 

Mantenha atualizado contatos telefônicos e de e-mail. 

A documentação a ser encaminhada consta no anexo II deste edital. 

A documentação deve estar legível, não pode conter rasuras. 

Os documentos requeridos no anexo II devem ser anexados, conforme as opções solicitadas pelo 

sistema SIGAA, em único arquivo PDF, por membro familiar, incluindo, também, o (a) estudante. 



 
Para criar um arquivo único em PDF poderá seguir as orientações das figuras abaixo. 

 

 

 

Passo 1 – Abra a imagem/foto do documento, e clicando no botão direito, use a função ‘COPIAR’ 

(Ctrl+C) como mostra a imagem abaixo. 

 

 
Passo 2 – Abra um documento em branco no Word e cole a imagem copiada (Ctrl+V). Copie e 

cole, conforme demonstrado, todas as imagens ou fotos dos documentos comprobatórios no 

mesmo documento Word. 



 

 

Passo 3 – Após colar todas as imagens ou fotos dos documentos comprobatórios no mesmo 

documento Word, você deve clicar no botão ‘ARQUIVO’ e em seguida clique em 1- ‘Salvar como’. 

Nomeie o seu arquivo e na opção 2 - ‘Tipo’, altere para opção ‘PDF’. Conclua a ação clicando no 

botão 3 - ‘Salvar’. 


