COMO VALIDAR SUAS INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO - 2020 CANDIDATOS –
VISUALIZAÇÃO POR TELEMÓVEL

* Observação: Se sua candidatura em 2020 ficou classificada como “Preparatória,
você não será elegível para revalidar suas informações. Inscreva-se no programa
de Bandeira de TEF 2021 em tefconnect.net.

1. Vá para https://tefconnect.net/
Siga as etapas listadas abaixo para atualizar as informações da sua candidatura:
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1. Selecione o seu idioma preferido

2. Clique Esqueci Senha.

2

3. Digite seu endereço de e-mail corretamente (o
endereço de e-mail deve ser o que você usou
para a inscrição em 2020).
4.

3

Clique em ‘Redefinir Senha’

4

Você verá esta mensagem. Verifique sua caixa de
e-mail para ver se há um e-mail de
info@tefconnet.com
(também verifique suas caixas de correio de spam
/ lixo / atualizações / publicidades)

Vá para o seu e-mail e abra o e-mail de
info@tefconenct.com

5. Clique no botão vermelho ‘Redefinir Senha’.
Se você não receber nenhum e-mail de
redefinição de senha em 30 minutos, volte
para verificar se o e-mail fornecido está
correto.

6
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6.

Digite a desejada ‘Senha Nova’ e confirme
a senha digitando a nova senha
novamente.

7.

Clique ‘Redifinir Senha’

Você verá uma mensagem indicando que
sua senha foi alterada com sucesso.

8. Clique em ‘Voltar ao Login’’
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9.

Digite seu endereço de e-mail e a
senha recém-selecionada

10. Clique em ‘Login no TEFConnect’
Ao fazer login, você será redirecionado para
a Página Inicial
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11. Feche esta mensagem pop-up clicando
no 'x'
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12. Clique em “Clicando aqui” no banner cinza
para iniciar seu processo de revalidação

Select Language Screen missing….

13. Selecione o seu idioma preferido.
14. Clique em ‘Avançar’ para prosseguir.
Observe que esta tela só aparece para usuários
pela primeira vez.
Nas atualizações de informações subsequentes,
você não verá esta tela.
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15. Clique em Edite informação para
fazer alterações ou atualizar seu
formulário.

16. Atualize todos os campos em seus Dados
Pessoais que possam estar incorretos ou
incompletos.
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Certifique-se de que todos os campos obrigatórios
sejam preenchidos, incluindo o número de
documento de identificação.

17. Uma vez concluído, clique em “Continue
para Detalhes de Negócio”.
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18. Atualize todos os campos em seus
Detalhes de Idéias e Experiência que
possam estar incorretos ou incompletos e
exijam alterações em seus dados pessoais
Por favor certifique-se de que todos os campos
obrigatórios sejam preenchidos.
19. Quando concluído, clique em on
“Validação Completa”

Isso conclui seu processo de validação
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Você receberá uma mensagem de confirmação na
tela de que a sua validação foi concluída
Por favor observe que você não receberá um e-mail
sobre isso.
Isso conclui seu processo de validação

20. Você pode clicar no botão 'X' para ter uma
visualização prévia do seu formulário atualizado
OU
Clique em “Voltar a Página Inicial” para sair e voltar
para a Página Inicial.

Você pode decidir editar suas informações quantas
vezes forem necessárias clicando no botão ‘Editar
informações’.
OU
21. Baixe o seu formulário clicando no botão ‘Baixar
pdf’
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Observação:
Você pode revalidar seu aplicativo até 31 de Março, após o qual você não terá
permissão para fazê-lo.

