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1. INFORMAÇÕES IMPORTANTES
A partir do momento que for inserida a redação, no campo especi�cado na plataforma, que este estará 
concorendo ao concurso no qual se inscreveu.



2. PRIMEIRO ACESSO

1.  Acesse a página inicial do site https://concursoderedacao.dpu.def.br

2.  Clique no Botão

3.  Clique no botão 

4.  Slecione o código INEP ou CNPJ e envie.

OBS: Se o participante pertencer à Secretaria Gestão Administrativa, selecione o 
campo referente ao CEP.

IMPORTANTE!!! Caso seja o primeiro ano de participação de sua instituição, se faz necessário o envio de dados de 
acordo com a tabela abaixo, para o seguinte email dpunasescolas@dpu.def.br

Orgão de Administração 
penitenciária

CEP

Instituições educacionais, escolas públicas, 
prisionais e unidades socioeducativas

CNPJ        INEPou



3. CADASTRANDO DADOS DO PARTICIPANTE

1.  Acesse a página inicial do site https://concursoderedacao.dpu.def.br

2.  Clique no Botão

3.  Informe o usuário e login para acessar ao sistema.



5.  Preencha o formulário de primeiro acesso corretamente.
6.   Após preenchido o formulário corretamente, sua instituição já estará inscrita e  habilitada para utilização da plata-
forma do concurso, basta voltar à página de login e realizar o acesso! 



4.  Para iniciar os trabalhos, clique na aba  “Participante” e selecione o botão “Cadastro” .

5.  Ao ser disponibilizado para você o formulário, preencha com atenção especial o campo “ Participante” e insira 
os  dados requeridos de acordo com a categoria à que pertence, constantes no Art. 4° do Edital.



6.  Ao término do preenchimento, con�ra os dados, e clique em .

7.  Você voltará à página de listagem de usuários e receberá a mensagem de sucesso do cadastramento.



4. CADASTRANDO REDAÇÕES.
1.  Para inserir as redações dos participantes, acesse o menu lateral na opção de Redação e após, clique em “Cadas-
trar Redação”.

2.  Preencha todos os dados do formulário de Redação, selecione a categoria do participante e seu respectivo pro-
fessor, selecione e  envie a redação do mesmo.

Atenção!!!  É importante que ao selecionar a categoria da redação do participante, veri�que se esse se enquadra 
realmente, na categoria selecionada, pois o cadastramento incorreto irá gerar dados incosistentes de participação 
no concurso. 



5.  Preenchido os campos corretamente, clique em 

6.  No �nal, você receberá a seguinte mensagem:


