
Passo a passo para Inscrição no Concurso Público do IFPB: 

 

 Ao entrar na página do certame, clicar no canto esquerdo na lupa ao 

lado da descrição do concurso para o qual deseja se inscrever; 

 Na página do edital específico, clicar na aba “Entrar”, no canto superior 

direito; 

 Em seguida abaixo da aba “Entrar” clicar em “Cadastre-se”; 

 O candidato é direcionado para um ambiente onde será preciso informar 

um e-mail e cadastrar uma senha que deve ter pelo menos 8 caracteres 

incluindo dígitos, letras e símbolos. O e-mail e a senha devem ser 

informados duas vezes e em seguida clicar na aba “Não sou um robô” 

onde será preciso confirmar algumas figuras; 

 Em seguida o sistema vai pedir que o candidato confirme na sua caixa 

de entrada o e-mail informado; vale observar se o e-mail de confirmação 

não está na caixa de Spam;  

 Ao confirmar o e-mail o candidato será direcionado para a página da 

Compec onde ele precisa se logar com o e-mail e a senha confirmados 

anteriormente; 

 Já logado, o candidato pode observar no canto superior direito o seu 

nome de e-mail. Ao clicar em cima do nome ele terá as opções: 

informações do candidato, alteração de senha e sair; 

 Agora o candidato pode efetuar sua inscrição. Na primeira página o 

candidato deve informar seus dados pessoais, e o Número de 

Identificação Social (NIS) caso queira; 

 Na segunda página do ambiente das inscrições o candidato vai informar 

o cargo para o qual vai se candidatar, o campus onde vai realizar a 

prova, e se deseja solicitar isenção da inscrição. Caso tenha informado o 

nº do NIS basta clicar na opção “SIM”, se for doador de medula óssea é 

preciso anexar documentação e clicar na opção de isenção “SIM”; se 

não vai concorrer com isenção deve clicar na opção “NÃO”; 

 Na terceira página das inscrições o candidato verá um resumo dos seus 

dados e será preciso confirmar a veracidade das informações prestadas; 

nesse ambiente ele terá a opção de gerar o boleto; 

 Pronto sua inscrição está efetuada. 

 


