SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIOS
01 – Acesse o ícone do novo sistema de AUXÍLIO PROJETO FAEPA

02 – No PRIMEIRO acesso realizado após o cadastro ser aprovado o solicitante deverá realizar
a edição do seu cadastro através da opção “Editar Cadastro” para informar os dados de sua
conta corrente para transferências de auxílios solicitados.

03 – O sistema irá mostrar as informações cadastrais do usuário e campos para que sejam
informados os dados da conta corrente, após informá-los clique sobre a opção “Salvar”.

04 – Para realizar uma solicitação de auxílio nova clique sobre a opção “Solicitação de Auxílio”,
se esta opção não estiver sendo visualizada clique sobre a opção “Início” localizada no
cabeçalho da página para ir para a tela abaixo.

05 – O usuário será redirecionado para a tela de solicitação de auxílio conforme imagem
abaixo, detalhes de preenchimento após a imagem:

Detalhes de preenchimento:
a) Selecione a categoria de auxílio, para maiores informações veja o “Programa de
Auxílios FAEPA”, disponível em http://www.faepa.br/downloads/Programa_Auxilios_FAEPA.pdf
b) Selecione o tipo de auxílio desejado, somente serão mostrados os tipos de auxílio da
categoria selecionada anteriormente;
c) Selecione a modalidade do auxílio que irá definir o limite máximo do tipo de auxílio
desejado, todos os tipos de auxílio terão a modalidade ÚNICA, com exceção do tipo de
auxílio “CONGRESSO EXTERIOR – PROGRAMA ESPECIAL” que terá as seguintes
modalidades: América do Norte, América do Sul, Europa/Ásia/África.
d) Opcionalmente poderá ser informado um beneficiário para utilização do auxílio.
e) Informações dinâmicas visualizadas dependendo do tipo de auxílio selecionado:
a. Congressos e Eventos: deverá ser informada a data que o mesmo irá ocorrer, e
uma descrição resumida:

b. Auxílios a Pesquisas: deverá ser selecionada uma pesquisa para o tipo de
auxílio solicitado;

c. Aquisição de Livros e Revista ou Publicações e Separatas: deverá ser informada
apenas uma descrição do mesmo;

f)

Os campos de Valores são apenas informativos:
a. Limite Total: mostra o limite máximo permitido para o tipo de auxílio;
b. Limite Utilizado: mostra o limite já utilizado pelo solicitante;

c. Limite Disponível: mostra o limite máximo que o solicitante poderá utilizar
para na solicitação;
g) Informe o valor requerido do auxílio respeitando o limite máximo disponível;
h) Informe todas as documentações necessárias para o auxílio, somente serão aceitos
documentos em formato DOC e PDF.
i) Após informar todos os campos clique sobre a opção “Concluir”, o sistema irá analisar
os dados fornecidos, caso estiver tudo certo será efetivada a solicitação, caso contrário
o solicitante será informado das inconsistências, abaixo duas imagens a primeira com
inconsistências e a segunda referente a geração do auxílio.

