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MANUAL DO CANDIDATO PARA COMPROVAÇÃO DE RENDA 

[Atualizado em 25/01/2019] 

 

 

O primeiro passo, depois da apropriação dos termos do edital, é acessar o Portal do Candidato, 

no endereço candidato.ufes.br.  

 

Tela de login: para o primeiro acesso, digitar o CPF e clicar em "Recuperar senha". Uma nova 

senha para acesso será enviada para o e-mail cadastrado durante a inscrição/SiSU. Caso não 

receba o e-mail, o candidato deverá verificar na sua lista de spam.  

 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO MANUAL 

 

Av. Fernando Ferrari, 514 – Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo – 29075-910 – Vitória – ES – Brasil 
2

Após o login, uma tela de boas vindas é exibida. No canto superior direito, aparece o nome do 

candidato e o botão "Sair", para sair do portal. 

 

 

Após clicar no botão "Prosseguir", a tela de entrada é exibida, com 5 abas, a saber: Cadastro, 

Família, Documentos, Andamento da Solicitação e Resultado.  
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Aba Cadastro: Confira os dados na aba de Cadastro. Esses dados não podem ser alterados no 

portal. 

 

 

Aba Família: local onde constam os dados informados no formulário socioeducacional 

preenchido na pré-matrícula. 
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Aba Documentos: local onde os documentos serão anexados. Siga as instruções contidas na 

aba para anexar os documentos. Para anexar um documento, selecione o Membro familiar, o 

Tipo de documento e então clique no botão Escolher arquivo para selecionar o arquivo a ser 

anexado. Clique em Anexar documento para anexar o documento ao processo. 

 

A organização e a conferência dos documentos são de responsabilidade única e exclusiva do 

candidato. Toda documentação deve estar com data atualizada, de acordo com os meses de 

referência neste Anexo (outubro, novembro e dezembro 2018).  

 

 

 

Após a anexação, é possível conferir na tabela se o documento foi recebido e anexado ao 
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processo. Clique no nome do documento para abri-lo e verifique se está correto. Se houver 

qualquer erro, você pode excluir o documento e anexá-lo novamente. 

 

Os documentos só serão liberados para a análise socioeconômica após o encaminhamento do 

processo, sendo para isso necessário ler e confirmar os itens exibidos na tela e clicar em 

Confirmar. Depois disso, não será possível excluir qualquer documento anexado. 

 

 

Após a confirmação, o candidato pode visualizar a lista de documentos. 
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Durante os processos de Conferência dos documentos e de Análise socioeconômica, se for 

detectada a necessidade ou ausência de alguma documentação, a equipe poderá solicitar 

pendências que será enviada para o e-mail do candidato, que deverá acessar o portal para 

anexar os documentos solicitados. Isso deve ser feito na aba "Documentos".  

 

As pendências constarão numa tabela, na aba Documentos. Seguir o mesmo processo de anexar 

todos os documentos solicitados e encaminhar o processo. É importante observar o prazo de 

envio da documentação solicitada. Não será possível enviar documentos relativos a pendências 

com o prazo expirado.  
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Aba Resultado: Quando o resultado for liberado, o candidato receberá um e-mail com o 

resultado da análise da documentação. Pode também ver o resultado na aba "Resultado".  
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Após a disponibilização do resultado parcial, o candidato que não concordar com o resultado 

pode entrar com recurso durante o prazo estabelecido em edital. Para tanto, basta acessar o 

Portal do Candidato, entrar na aba Documentos, anexar a justificativa em formato PDF e os 

documentos que julgar necessário e encaminhar o processo.  

 


