2021 PROGRAMA DE BANDEIRA TEF - DOCUMENTO GUIA SOBRE COMO SE
INSCREVER E CANDIDATAR-SE

1. Plataforma de Registro
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1.
2.

Mude para a opção de idioma
de sua preferência
Clique em registrar aqui na
plataforma TEFConnect
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3.

Preencha seu nome e
sobrenome. endereço de email e selecione a senha

4.

Marque a caixa para
aceitar a Política de Dados
e Privacidade

5.

Clique no botão Join
TEFConnect para continuar.

6.

Você pode clicar aqui para
relatar quaisquer problemas
que tenha encontrado na
plataforma.

7.
8.

button to continue.
6. You may click here to
report any issues you may
have on the platform.
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9.

7. Você receberá uma
notificação para confirmar seu email.
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Verifique o e-mail fornecido e
clique no botão ‘’ Confirmar email ’’.
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8. Você também pode solicitar o
reenvio do link
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9. Clique no botão Confirmar email

.

10. Assim que seu e-mail for
confirmado com sucesso,
clique neste botão para entrar
na plataforma
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11. Preencha o endereço de e-mail
e a senha selecionados.

12. Clique no botão para entrar no
TEFConnect
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13. Selecione Empresário
14. Clique em Salvar E Continuar
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15. Preencha o formulário com
informações precisas.
16. Clique em Salvar e continuar.
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17. Selecione os tópicos que você gostaria de
seguir na plataforma.
Isso não é obrigatório e você pode optar por
Ignorar. Preencha o formulário com
informações precisas
18. Clique em Salvar e continuar.

Isso conclui seu registro na Plataforma.
19 Clique em Prossiga para o Painel
Para ir ao Painel.

2. CANDIDATURA AO PROGRAMA DE EMPREENDEDORISMO TONY ELUMELU

1.

Clique em
Candidaturas

2. Selecione 2021 TEF Flagship
Programme e clique Candidatar
Você pode escolher ler mais
sobre o programa clicando no
link “Leia mais sobre o programa”

3. Depois de ler, cique em
Continuar.
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4. Selecione seu idioma
preferido e clique Avançar.
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5. Leia os termos e condições e
clique em Aceitar ou Rejeitar.

6. Você pode optar por fazer
um tour rápido clicando no
botão “Avançar” ou em “Pular
tour” para ir direto para o
formulário de inscrição.
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7. Leia o guia de candidatura
e clique em Continuar
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8. Preencha o formulário de inscrição
com detalhes precisos.
Nota: Algumas informações foram
pré-preenchidas com informações
fornecidas durante o registro da
Plataforma.
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9. A próxima seção é uma seção de
avaliação. Você deverá responder a
algumas questões relacionadas ao
negócio e de raciocínio.
Você não pode pausar e continuar
mais tarde. Deve ser concluído em
uma sessão.
Clique no botão Iniciar para
continuar
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10. Esta é a seção de Avaliação
de Personalidade. Isso
simplesmente nos ajuda a
conhecê-lo um pouco melhor.
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Responda a todas as perguntas
da maneira mais honesta possível.

11. Esta é a avaliação do teste
cognitivo. Ele testa seu
conhecimento de negócios e
habilidades de raciocínio.
Responda a todas as perguntas o
mais corretamente possível.
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12. Depois de concluir o teste
cognitivo
Clique em Continuar

Click on Continue
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13. A última seção é uma seção
de declarações.
Responda honestamente.

14. Após responder às perguntas,
clique em enviar candidatura.
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15. Você receberá uma mensagem
para indicar que está qualificado ou
não para a próxima fase.

16. A mesma mensagem também
será enviada para sua caixa de e-mail
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THE END

