
Como fazer sua inscrição

1- Leia o Edital do Processo Seletivo disponível no site https://www2.uepg.br/caar/editais/ 

2- Acesse o site https://www2.uepg.br/caar/teste-seletivo/ e clique no link para preencher 
a inscrição.

3- Preencha o  campo e-mail com um endereço de e-mail ativo, pois a confirmação da sua
inscrição será enviada exclusivamente para este e-mail.

4- Marque a opção de ciência do edital.

5- No campo opção de regime marque a opção escolhida:  Internato (exclusivamente  
para alunos que residem em outros municípios ou na zona rural) ou Externato (para 
alunos que residem em Ponta Grossa), não será possível mudar a opção de regime 
depois que a inscrição for finalizada.

6- No campo Identificação do Candidato preencha todos os dados solicitados de forma 
correta.

7- No campo “possui Bolsa-família” marque sim (caso tenha bolsa-família) ou não (caso 
não tenha), caso a resposta seja “sim”, o colégio solicitará o comprovante quando 
necessário.

8 – No campo documentos, deverão ser anexados todos os documentos solicitados, 
digitalizados em formato PDF. Caso os documentos estejam incorretos sua inscrição será 
indeferida.

9- O boleto bancário deverá ser gerado pelo próprio candidato, clicando no link 
https://siseve.apps.uepg.br/pt_BR/caar2022 e seguindo o tutorial que segue.

10- Marque a declaração de ciência da emissão do boleto bancário e finalize sua 
inscrição.

Como gerar o boleto bancário

Os boletos bancários serão gerados através do sistema SISEVE da UEPG

ATENÇÃO: Utilizar o NOME e CPF DO CANDIDATO para fazer o cadastro

1- Clique no link https://siseve.apps.uepg.br/pt_BR/caar2022 

Clique em inscrever-se e siga o tutorial abaixo:



nota: Caso o usuário  já tenha participado de eventos anteriores na UEPG, seu CPF já se 
encontra cadastrado no sistema, basta efetuar login.
 

1.Acessar a página do https://siseve.apps.uepg.br/, clicar em ENTRAR

2.Na página de login, clicar em 

3.Efetuar cadastro



4.Efetue login para confirmar cadastro

5.Selecionar o evento  Processo Seletivo CAAR 2022 e gerenciar inscrição:

 

6. Clique no menu inscrições e depois em sistema de pagamentos



7. Na tela seguinte clique no ícone azul (cédula)

8. Na próxima tela clique em gerar boleto


