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Portal de Inscrições 

❶ Primeiro acesso ao portal de inscrições: 

 

Para a proficiência da Pós-graduação o link é: 

https://nucvest.com.br/pucsp/proficiencia/2021/pro-pos-graduacao-2021.html 

 

Para a proficiência da Graduação o link é: 

https://nucvest.com.br/pucsp/proficiencia/2021/pro-relacoes-internacionais-2021.html 

 

 

 

https://nucvest.com.br/pucsp/proficiencia/2021/pro-pos-graduacao-2021.html
https://nucvest.com.br/pucsp/proficiencia/2021/pro-relacoes-internacionais-2021.html
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Escolha o tipo do documento (Preferencialmente CPF); 

Preencha os números; 

Clique em “CONTINUAR”; 

 

 

1.1 – Não houve identificação de cadastro na NUCVEST ou na PUC-SP; 

Faça o preenchimento dos dados básicos; 

 

Observação: asterisco “*“, indica campo com preenchimento obrigatório; 

 

Após o preenchimento dos dados básicos, clique “Próximo” vá para o item 3 Escolha da opção 

de interesse. 
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1.2 - Foi identificado que há cadastro na NUCVEST ou na PUC-SP: 

“Candidato que em algum momento seja por inscrição em processos anteriores ou solicitando 

informações de abertura de processo, tenha se cadastrado”. 

Exibirá uma tela com a confirmação de que foi realizado cadastro anteriormente: 

 

Clique em “Fechar” 

O candidato será direcionado para realizar login na central do candidato; continue no item 2; 

 

 

❷ Central do Candidato:  

“Candidato que tenha realizado cadastrado, em algum momento, seja por inscrição neste 

processo ou  em processos anteriores ou solicitando informações de abertura de processo”. 

 

Preencha o login com os números do seu CPF; 

Preencha a senha. 

Caso não lembre a senha, siga as instruções do item 5 - Recuperar senha;  
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2.1 - Candidato Inscrito neste processo. 

 

 

Recursos da central do candidato: 

 Alterar dados pessoais, caso queira trocar curso ou idioma, fazer a solicitação por e-

mail concusos@fundasp.org.br; 

 Alterar a senha – Veja a tela no item 5.2; 

 Emitir comprovante – Veja modelo de comprovante no item 4.3; 

 Emitir boleto para pagamento – Veja modelo de boleto no item 4.1; 

 Realizar o pagamento via Cartão de Crédito – Veja as telas no item 4.2; 

 Visualizar se o pagamento foi concretizado, lembrando que pagamento com cartão de 

crédito é compensado em até 12 horas e o pagamento com boleto a baixa é entre 24 e 

48 horas; 

2.2 – Caso seja o seu primeiro acesso ao processo seletivo ofertado, exibirá a informação que 

“Você não possui inscrição neste processo seletivo” 

 

Clique em Nova Inscrição; continue no item 2.3;  

2.3 - Caso tenha habilitado o seu cadastro, clicando em nova inscrição, mas não o tenha 

concluído, será exibido seus dados básicos: 
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Confira todos os seus dados e preencha os campos em branco: 

 

Após a conferência e o preenchimento dos campos em branco, clique “Próximo” continue no 

item 3 Escolha da opção de interesse. 

 

 

❸ Escolha da opção de interesse: 

 

Caso a tela não mostre as opções clique na seta 

 

Note que na área ofertada tem apenas um campo disponível para o preenchimento; 
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Preencha o campo disponível da área ofertada que habilitará o próximo campo a ser 

preenchido. 

 

 

Preencha o segundo campo habilitado da área ofertada; 

 

Note que algumas opções estão repetidas, em até 5 vezes; esta repetição é feita em função do 

número de idiomas oferecidos (Alemão, Espanhol, Francês, Inglês ou Italiano). 

Caso queira se inscrever para um único idioma, deve escolher o Programa ao qual está 

vinculado e “1 opção de idioma”. 

Se desejar se inscrever em mais de uma opção de idioma, escolha o Programa ao qual está 

vinculado seguido da quantidade de idiomas que deseja realizar o exame  - por exemplos: 2 

idiomas – “2 opções de idiomas”; 3 idiomas – “3 opções de idiomas”, etc.; 
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Preencha as opções de idioma que deseja realizar prova; 

Confira as informações adicionais: Data e Valor da Inscrição; 

Preencha as opções de Deficiências caso tenha; 

 

No final da ficha clique em “Finalizar” 

Exibirá a tela de confirmação dos dados digitados; 

 

Ao final desta confirmação de dados da inscrição tem o termo de aceite; 
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Caso tenha informação digitada errada, clique em “Retornar ao cadastro”; 

Concordando com o termo de aceite, clique em “Li e aceito os termos e condições”; e seguirá 

para a tela abaixo: 

 

 

❹ Pagamento - Geração do Boleto ou Cartão de Crédito ou Débito: 

4.1 - Caso escolha a opção “Pagar via boleto”, será exibido o boleto bancário; 
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4.2 – Caso escolha a opção “Pagar com cartão”, será exibido uma prévia dos seus dados: 

 

Clique em “Pagar” para ser direcionado a central Cielo; 

 

O pagamento pode ser em crédito ou débito nas bandeiras Visa e Master ou por QRCode. 



 

 

10 

 
 

Tutorial  
Inscrições Processo de Proficiência em Línguas - NUCVEST 

 

28 de abril de 2021 

4.3 - Escolha a opção comprovante 

Será emitido um relatório com a opção de curso e o(s) idioma(s) escolhido(s) e também o 

número do código de barras, que pode ser utilizado para pagamento: 

 

Código de barras. 

 

❺ Recuperar Senha: 

Clique em esqueci minha senha: 

 

Preencha o login com o seu CPF; 

Preencha a data de nascimento; 
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Clique em “Receber Senha”. 

5.1 - Será enviado um e-mail contendo uma nova senha para o seu e-mail cadastrado: 

 

Realize login com esta senha e após logado use o botão “Alterar Senha”. 

5.2 - Alteração da senha: 

 

Clique em “Salvar”. 

 


