
MANUAL DE INSCRIÇÃO

PROCESSO SELETIVO 001/2022
PREFEITURA DE TAQUARUÇU DO SUL/RS

Inscrições : de 31/01/2022 a 11/02/2022.

Prova Presencial: 19/02/2022 – 09:00 Horas de Brasília.



SITE 3e

PROCESSO 
SELETIVO 

SANTO ÂNGELO

CADASTRO 3e

INSCRIÇÃO 
EFETUADA!

INSCRIÇÃO

Entrar no site: www.3e.srv.br

Evento 
criado na 
tela 
Inicial do 
site. 

 Edital;
 Manual de Inscrição;
 Lei de Estágio;

 Anexo Recurso.

Arquivos para Download

Será Direcionado a 
efetuar o Cadastro 
na 3e.

Ao efetuar o cadastro na 3E o 
candidato retorna para efetivar 
sua inscrição.

Vai Gerar PDF com:

 Número da Inscrição;
 Nome;
 Dia e Horário da Prova.
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Passo 01 – Clique na imagem.



Passo 02 – Clique em Saiba Mais



Passo 03 – Para se inscrever é necessário fazer Login.



Passo 04 - Se possuir Login e Senha basta entrar, se não possuir é 
necessário preencher o cadastro.
Todos os campos com * (Asterisco) são obrigatório o preenchimento, 
os demais não, mas aconselhamos preencher todos os campos.



Passo 05 - Após preencher o cadastro clique em cadastrar.



Passo 06 – Abra seu E-mail e ATIVE seu Cadastro.



Passo 07 – Abra E-mail que você recebeu e clique no Link de ativação.



8 – Ao clicar no Link de ativação enviado para seu e-mail, ele redireciona 
você para tela de Login, basta você digitar seu e-mail e senha cadastrados 
e clicar em entrar para efetuar seu Login e continuar com sua inscrição.



9 – Agora que está cadastrado em nosso sistema, basta 
inscrever-se para o processo seletivo, clique no botão 
INSCREVER-SE.



10 – Preencha todos os campos e clique em EFETUAR INSCRIÇÃO.



11- Após efetuar a inscrição aparecera a mensagem “Inscrição 
Realizada com Sucesso!” e clique em Download para salvar ou 
imprimir seu comprovante de inscrição.



12 – Comprovante de Inscrição.



Qualquer dúvida ou problemas técnicos
durante a execução da inscrição entre em
contato com a empresa 3e Gestão de Pessoas!

Contatos para Dúvidas:

WhatsApp: (55) 99905-6303

E-mail: gestao@3e.srv.br

Tel: (55) 3251 - 0300

mailto:gestão@3e.srv.br

