
COMO SE COMO SE 
INSCREVERINSCREVER



1. Escolha seu idioma de 1. Escolha seu idioma de 
preferência aquipreferência aqui

2. Se é a sua primeira vez 2. Se é a sua primeira vez 
na plataforma, por favor na plataforma, por favor 
registre-se aqui. Se você já registre-se aqui. Se você já 
se registrou, você pode logar se registrou, você pode logar 
normalmente.  normalmente.  



3. Após completar o 3. Após completar o 
registro, você verá essa registro, você verá essa 
mensagemmensagem



4. Acesse o seu email e clique 4. Acesse o seu email e clique 
neste link. Após, defina a sua neste link. Após, defina a sua 
senha. senha. 



5. Uma vez que esteja na 5. Uma vez que esteja na 
plataforma, você pode plataforma, você pode 
acessar as oportunidades acessar as oportunidades 
de financiamento. Clique de financiamento. Clique 
aqui para ver o que está aqui para ver o que está 
disponível. disponível. 



6. Clique aqui para se inscrever6. Clique aqui para se inscrever

Se você quiser retornar a Se você quiser retornar a 
página principal, clique página principal, clique 
em “Início”em “Início”



7. Após ter iniciado a sua 7. Após ter iniciado a sua 
inscrição, você pode clicar em inscrição, você pode clicar em 
Salvar RascunhoSalvar Rascunho



VEJA UM EXEMPLO DE RASCUNHO!VEJA UM EXEMPLO DE RASCUNHO!

Você pode clicar aqui para Você pode clicar aqui para 
ir para a próxima sessãoir para a próxima sessão



Note que, para algumas perguntas, você precisa antes Note que, para algumas perguntas, você precisa antes 
salvar a sua inscrição como rascunho antes de responder. salvar a sua inscrição como rascunho antes de responder. 
Esse é o caso dessa pergunta detalhando o conselho do Esse é o caso dessa pergunta detalhando o conselho do 
seu grupo caso você tenha respondido sim na pergunta seu grupo caso você tenha respondido sim na pergunta 
anterior anterior 



Após salvar como rascunho, você Após salvar como rascunho, você 
precisa apenas clicar em “Membros do precisa apenas clicar em “Membros do 
Conselho”Conselho”



Uma janela popup irá abrir. Para adicionar Uma janela popup irá abrir. Para adicionar 
uma nova informação, clique “+”uma nova informação, clique “+”

Quando estiver pronto, clique em Quando estiver pronto, clique em 
“Salvar” e depois “Fechar”“Salvar” e depois “Fechar”



Para responder essa pergunta sobre Para responder essa pergunta sobre 
seus financiadores, caso tenha algum, seus financiadores, caso tenha algum, 
é um processo semelhanteé um processo semelhante



Se você quer acessar seus Se você quer acessar seus 
rascunho, clique aqui!rascunho, clique aqui!

Você pode acessar suas Você pode acessar suas 
inscrições submetidas aqui. inscrições submetidas aqui. 



Aqui vocês podem acessar os rascunhos. Aqui vocês podem acessar os rascunhos. 
Note que se você clicar em “Oportunidade Note que se você clicar em “Oportunidade 
de Financiamento” e começar outra de Financiamento” e começar outra 
inscrição, você terá mais de um rascunhoinscrição, você terá mais de um rascunho



HOW TO APPLYHOW TO APPLY

ESTAMOS ANIMADAS PARA 
RECEBER A SUA INSCRIÇÃO!

SE VOCÊ TIVER ALGUMA DÚVIDA, VOCÊ PODE NOS 
ENVIAR UM EMAIL EM 

APPLICATIONS@YOUNGFEMINISTFUND.ORG


