MANUAL DO CANDIDATO
INSCRIÇÃO PARA O EXAME DE SUFICIÊNCIA PARA OBTENÇÃO DE TÍTULO DE ESPECIALISTA
E/OU CERTIFICADO DE ÁREA DE ATUAÇÃO
 Acessar o site CBR, menu: Admissão e Titulação > Prova Título de Especialista
https://cbr.org.br/titulo-e-certificado/
 Clicar no Botão – ACESSO DO CANDIDATO

 Inserir CPF ou e-mail e a senha de acesso de usuário de associado. Caso não possua cadastro no CBR, clicar em
AINDA NÃO SOU CADASTRADO.

 Ler as Orientações Importantes e clicar no termo de aceite:

 Preencher os campos de IDENTIFICAÇÃO: Dados pessoais, Endereço e Escolaridade:

 Preencher os campos de CATEGORIZAÇÃO: Selecionar se é Sócio CBR ou Sócio Parceiro (informar a sociedade de
especialidade da qual contribui); Informar se tem alguma necessidade especial e informar se é destro ou canhoto;

 Preencher os campos de INSCRIÇÃO/DOCUMENTAÇÃO: Escolher a especialidade, enviar os documentos exigidos
através do campo próprio para upload e selecionar a opção de Local de Prova; Ao selecionar uma área de atuação,
o candidato deverá informar qual especialidade possui e qual a entidade que emitiu o título de especialista, o qual
pode ser a Sociedade de sua especialidade/AMB ou MEC;

 Confirmar a opção e realizar o pagamento, optando por boleto bancário ou cartão de crédito (à vista). O
vencimento do boleto é sempre para o próximo dia da realização da inscrição;

Pagamento com boleto:

Pagamento com cartão de crédito:

 Assim que confirmado o pagamento, abrirá a página com a inscrição finalizada com todos os campos, onde o
candidato poderá imprimir/visualizar sua Normativa, Ficha de Inscrição, Recibo, visualizar os documentos
inseridos e um campo de AÇÕES, onde toda a comunicação do CBR será feita de acordo com os cronogramas.
 Assim que passar o período de conferência dos documentos por parte da Comissão de Titulação, habilitará no
menu AÇÕES o campo de RESULTADO DA INSCRIÇÃO
deferida ou não. No campo LOCAL DE PROVA
escolhido pelo candidato.

, o qual, informará se a inscrição foi
, informaremos o endereço do local de prova

 Caso a inscrição esteja INDEFERIDA, o candidato deverá verificar o motivo do indeferimento e conferir na pastinha
DOCUMENTOS, a situação de cada documento enviado. Caso esteja com pendência, o candidato poderá substituir
o arquivo de acordo com a orientação recebida.

 Para substituir o documento enviado, basta clicar na setinha cinza abaixo do upload feito.

 Inscrição DEFERIDA, o candidato deverá acompanhar as datas no cronograma disponível na Normativa e acessar
seu espaço para verificar as informações necessárias.

