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Como acessar a aba Alterar Meus Dados?

1. Acessar a URL – http://www.saude.gov.br/plataformabrasil;
2. Se usuário novo, acessar o link <Cadastre-se> e seguir o trâmite de Cadastro de Usuário
(consultar manual na Central de Suporte);

3. Se já for cadastrado, insira <E-mail> e <Senha> e clique em <Login>;

Versão atual do sistema

O sistema
enviará nova
senha para o email cadastrado.
OBS: Digite a
senha recebida
por e-mail, evite
copiar e colar.

4. Ao entrar no sistema, selecione a aba “ALTERAR MEUS DADOS” sinalizada pela seta
abaixo:
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Como alterar dados de Identificação?
O CPF informado não poderá ser
alterado/corrigido depois de registrado
no sistema.

Nome do documento utilizado
para utilizar o usuário
estrangeiro.

Campo Raça é de
preenchimento
obrigatório, conforme
Estatuto da Igualdade
Racial.

Nome Social é aquele pelo qual travestis e transexuais se
identificam e são identificadas pela sociedade. Fonte:
PORTARIA 233, DE 18 DE MAIO DE 2010, Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, Art. 1 Parágrafo
Único.
Obs.: Para casos que não se aplicam à Portaria 233, de
18 de maio de 2010, favor manter o NOME COMPLETO,
pois é pelo <Nome Social> que o usuário é localizado
no sistema.

Como alterar dados complementares?

Clique nas setas para incluir
a informação desejada.

Caso não localize sua
formação, utilize o campo
“Outros”.
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Como alterar endereço e e-mail?

Insira o novo e-mail e clique em “Salvar” (ao final
da página, para concluir a alteração).
Obs.: O e-mail informado funciona como LOGIN
no sistema.

Como vincular-se a uma Instituição?

Clique aqui para pesquisar a
Instituição que deseja se
vincular

As Instituições que estiverem nesta
lista serão visualizadas no campo
Instituição Proponente, na etapa 1
da
submissão do projeto de
pesquisa.

Para excluir a Instituição, clique no
e, em
seguida clique em <Salvar> (ao final da página)
para concluir a alteração.
Obs.: Não é possível excluir uma Instituição se
ela estiver vinculada a um projeto de pesquisa.
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Após clicar em “Buscar Instituição”
surgirá esta tela.
Caso não encontre a Instituição
desejada, clique em “Solicitar cadastro
de Instituição” (consultar manual na
Central de Suporte).

Clique no lápis para
Adicionar Instituição
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Selecione a Instituição desejada
e em seguida clique em
<Adicionar>

A Instituição aparecerá ao final da
lista de Instituições. Clique em
<Salvar> (ao final da página) para
concluir a alteração.
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Como atualizar documentos?

Clique na lixeira para
apagar o arquivo que
será substituído.

Os documentos: Currículo, Documento digitalizado e foto de identificação são obrigatórios.
Caso queira atualizá-los clique em “Anexar”.
Obs.: É necessário que o plugin do Adobe Flash Player esteja atualizado em seu computador
para habilitar o botão <Anexar>.
Fique atento ao nome definido para os arquivos carregados, caso o usuário tente anexar
arquivos com caracteres especiais (/,~, ç, acentos, pontuação) o sistema exibirá a
mensagem: “O nome definido para o arquivo carregado é inválido. Certifique-se de que o
nome do arquivo não contém caracteres especiais e espaços em branco. Para ligar as
palavras utilize o underscore "_" Ex: Texto_teste. Pois todos os arquivos incluídos no sistema
serão verificados”.

Como alterar senha?

Para concluir as
alterações, clique em
<Salvar>.

Deseja alterar a senha atual?
Clique em <Sim> para habilitar os campos de
alteração de senha.
Obs.: Caso queira fazer alterações em outros
campos da página, lembre-se de assinalar a
opção <Não>, pois a resposta à pergunta é de
preenchimento obrigatório.
Atenciosamente,
Assessoria Plataforma Brasil.
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