
Edital Fundos da Infância 
e da Adolescência 2022

Tutorial para inscrição

1. Inicie pela página de editais do Itaú Social

Acesse itausocial.org.br/editais.

2.Acesse a página do edital

Na página de editais, navegue até encontrar o edital 
desejado. Depois clique sobre a área do anúncio do 
Edital Fundos da Infância e da Adolescência 2022.

3. Informações rápidas e acesso à documentação 

Na página do Edital Fundos da Infância e Adolescência 
2022, clique sobre Regulamento e arquivos do edital.

Acesse a Plataforma de Editais Itaú Social

Após a leitura do regulamento, clique no botão 
“Inscreva-se”. Você será direcionado para a 
Plataforma de Editais Itaú Social. 

4.
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Na página a seguir, você verá como criar seu 
perfil na plataforma para iniciar a inscrição.

https://www.itausocial.org.br/editais/


Inscrição na Plataforma de Editais Itaú Social 

Acesse ou crie seu cadastro de usuário. Depois de criado o seu perfil, acesse a plataforma e inicie a 
inscrição no Edital Fundos da Infância e Adolescência 2022. 

Preencha os campos nas seções de 1 a 7.
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5.

Faça download dos documentos disponíveis em 
Arquivos do Edital, eles deverão ser preenchidos  
e anexados para a conclusão do processo de inscrição.

Efetue o cadastro informando 
CNPJ e razão social do Conselho.

Ao término do 
preenchimento, 
clique em Enviar 
para finalizar.

Caso você opte por continuar sua inscrição em outro 
momento, basta fazer o login na plataforma e clicar em 
Continuar aplicação. Você retornará para o formulário, 
e todas as suas respostas serão salvas.

CONTA 
EXISTENTE

CONTA NOVA

Suas respostas serão salvas automaticamente 
à medida que o formulário for preenchido.



Inscrição incompleta!

Se, ao clicar em Enviar, essa mensagem 
aparecer, significa que existem pendências 
ou campos sem preenchimento.

Os tópicos que precisam ser revisados 
aparecem sinalizados com a cor laranja,  
na tela inicial da inscrição.

Inscrição completa! 

Parabéns pela iniciativa! Continuaremos juntos por 
uma educação pública com acesso, permanência e 
aprendizado para todos e todas.

Você receberá um e-mail confirmando sua inscrição.

Conclusão da inscrição 

Confira detalhes de como concluir corretamente 
o processo de inscrição.
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Se você finalizou o preenchimento, não se esqueça de 
apertar o botão Enviar, no canto superior direito.

6.

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo 
e-mail itausocial-edital@prattein.com.br  
ou telefone (11) 97639-6455.

mailto:itausocial-edital%40prattein.com.br?subject=

