
Passo a passo para matrícula no MOL – Projetos SEDESE 

 

Prezado candidato, após receber o link acompanhado de um código para matrícula, basta seguir 

o passo a passo abaixo para finalizar sua inscrição.  

 

1. Clicando no link recebido, você será direcionado para a página do Matrículas Online do 

Senac. Para prosseguir você precisa se cadastrar, clicando no botão CADASTRE-SE no 

canto superior direito ou fazer login com CPF e senha, caso já tenha uma conta. 

 

 

 

 

 

2. É necessário informar seus dados nos campos indicados para prosseguir com a 

inscrição. 



 

 

 

3. O próximo passo é adicionar a documentação necessária. Nesta etapa, você deverá 

escanear ou fotografar os documentos listados na tela e anexá-los por meio do botão 

“Adicionar”. Quando terminar de adicionar todos, selecione no campo “Tipos de 

documentos” qual o tipo de documento inserido.  

Por exemplo: se você inseriu a foto do seu documento de identidade, selecione no campo 

“Tipo de documento” a opção “documento de identidade”. Faça isso com todos os 

documentos inseridos. Para os “Tipos de documentos” carteira de identidade, carteira 

nacional de habilitação, histórico escolar e CPF ou equivalente anexar frente e verso do 

documento legível e sem cortes.  

Atenção: esta etapa é muito importante. Sem apresentação e comprovação dos 

documentos obrigatórios, o Senac em Minas não poderá expedir seu certificado ou diploma 

de conclusão do curso. 



 

 

4. Atenção aos campos destacados em amarelo na imagem abaixo. Durante a sua 

inscrição, será necessário anexar a documentação que comprove se é beneficiário do 

Programa seguro-desemprego ou beneficiários titulares e dependentes dos programas 

federais de transferência de renda (Bolsa-Família entre outros) caso tenha sido 

informado no momento da pré-inscrição. A emissão dos comprovantes pode ser feita 

pelos links: 

 

Documento de consulta sobre pagamento disponível em: 

https://acessoseguro.sso.caixa.gov.br/cidadao/auth?response_type=code&client_id=portal-

inter&segmento=CIDADAO01&template=portal&redirect_uri=https://acessoseguro.sso.caixa.g

ov.br/portal/login 

Cópia digitalizada do NIS ou documento de consulta sobre o benefício disponível em: 

https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/ 

Podem ser apresentados documentos físicos digitalizados ou arquivos PDF de certidões emitidas 

pela internet. 

 

 

 

 



5. Agora chegou a vez da inserção do código recebido junto com o link para matrículas. 

 

Basta inserir o código, pesquisar e quando aparecer a informação “Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Social”, clique em concluir o processo de matrícula.  

 

 

 

Sua inscrição foi realizada e você receberá um e-mail confirmando a inscrição! 

 


