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Precisa fazer login na plataforma E-inscrição em https://www.e-inscricao.com . Após acessar utilize as orientações 
abaixo:

• Clique em “MINHA CONTA”
• Acesse “PARTICIPANTES” 
• Em “VER” e será redirecionado a pagina do participante 

Como consigo visualizar as informações da inscrição?

https://www.e-inscricao.com/
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Envie um e-mail para o setor de treinamento com as seguintes 
informações:

• Código de inscrição;
• E-mail correto;
• Nome do treinamento;

Cadastrei o e-mail errado no momento da inscrição

Esqueci a senha

Para recuperar a senha de acesso Clique aqui

https://www.e-inscricao.com/users/password/new
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O sistema armazena os dados da primeira inscrição realizada para facilitar a realização posteriormente.
Para corrigir é muito simples:

• Acessa o menu “minha conta”;
• Clica em “participantes”;
Encontre o nome o participante que está incorreto, você pode:

O sistema está puxando o CPF/Nome errado no campo “Participante já cadastrado”

Excluir- No momento da inscrição não utilize o campo 
“Participante cadastrado”, deve-se preencher novamente 
as informações do participante manualmente, utilizando o 
campo “Dados básico do participante”.

Editar- Preencha os dados corretamente;
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Para modificação do boleto deve realizar os seguintes passos, primeiro será 
necessário editar os seus dados:

• Acessa o menu “minha conta”;
• Clica em “editar meus dados”;
• Coloque o nome da empresa e salve as informações;

Depois você vai modificar a forma de pagamento:

• Acesse a inscrição;
• Clique em “Alterar forma de pagamento”;
• Clique no quadrado escrito “Boleto” com o valor da inscrição;
• Edite as informações escolhendo CNPJ e colocando o número de CNPJ da 
empresa.

Caso tenha demais inscrições com o mesmo problema, repita apenas a segunda ação

O boleto não saiu em nome da empresa
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Você pode utilizar o crédito pago em uma nova inscrição ou remanejar para uma próxima turma.

Envie um e-mail para o setor de treinamento com as seguintes informações:

• Código de inscrição;
• Nome do treinamento;
• Data para remanejamento, em caso de mudança de data;
• Código da inscrição para utilização do crédito, em caso de não realização do treinamento);

A solicitação deve ser enviada em até 48 horas após a data do treinamento marcado.

Cadastrei e paguei o boleto de uma inscrição mas o colaborador foi afastado.
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• Falta de pagamento da inscrição;
• Falta não justificada em 48h;
• Solicitação de transferência de crédito;
• Pendência em escolher a forma de pagamento.

Para todos os motivo acima, será necessário realizar uma nova inscrição clicando aqui

Minha inscrição foi cancelada, o que faço?

As inscrições são canceladas pelos seguintes motivos:

https://www.e-inscricao.com/aeroporto-salvador
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Não se preocupe, o e-mail com a informação
de “Inscrição Alterada” é recebido aos
participantes onde as inscrições recebem
alterações para validação de vinculo
empregatício e aprovação no treinamento.

Recebi um e-mail informando que minha inscrição foi alterada, o que faço?

Você pode visualizar as alterações ao final 
da pagina do participante em “Informações 

Extras”. Caso tenha pendência, envie o 
documento corrigido de acordo com a 
pendencia apresentada para o setor de 

treinamento.
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Esqueci a data que escolhi no momento da inscrição

• Clique em “MINHA CONTA”
• Acesse “PARTICIPANTES” 
• Ao clicar em “VER” você será redirecionado a pagina do 

participante;
• No campo “ Mais informações” você encontrará a data 

escolhida. 

Precisa fazer login na plataforma E-inscrição em https://www.e-inscricao.com . após acessar utilize as 
orientações abaixo:

https://www.e-inscricao.com/
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O documento anexado deve conter:

• Nome da empresa e do participante correspondente à inscrição;
• Boa visibilidade;
• Assinaturas devidas;
• CNH dentro da validade;

Nas informações extras informa que o vinculo empregatício/CNH está pendente.

O documento deve ser enviada para o setor de treinamento para validação evitando atraso na emissão 
do certificado ou impedimento na realização do treinamento.
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Dificuldade de acesso ao treinamento

Ao realizar a inscrição, você terá acesso ao link com as
orientações de como realizar o treinamento. O link encontra-
se na pagina do participante.
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Dificuldade de acesso ao Questionário de Proficiência

Ao realizar a inscrição, você terá acesso ao link com as
orientações de como realizar o treinamento. O link encontra-
se na pagina do participante.

Na pagina 9 você terá acesso as orientações para dificuldade
no questionário de proficiência.
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Em casos de falta justificada pelo responsável da Empresa, um e- mail deverá ser enviado para o 
endereço:
treinamentosba@vinci-airports.com.br, em até 48 horas após a data de realização do curso com as 
seguintes informações:

• Código da inscrição
• Nome do treinamento
• Data desejada para o a próxima turma, de acordo com a programação já divulgada.

Não realizei o questionário de proficiência, o que faço?

Se você não enviou o e-mail no prazo de 48
horas úteis, uma nova inscrição deve ser
realizada.
Lembre-se: é necessário realizar o
pagamento em até 24hora antes da data
escolhida.
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Você precisa fazer login na plataforma E-inscrição em https://www.e-inscricao.com . Após acessar 
utilize as orientações abaixo:

Como consigo baixar meu certificado?

• Clique em “MINHA CONTA”
• Acesse “PARTICIPANTES” 
• Ao clicar em “VER” você será redirecionado a pagina do participante;

Lá você terá acesso ao certificado que ficará disponível em 48h, em caso de aprovação.

https://www.e-inscricao.com/
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O certificado pode não ter sido emitido por conta de:

Após 48 horas o meu certificado não apareceu na pagina do participante.

A inscrição deve ser paga e
comunicada ao setor de
treinamento para liberação do
certificado.

Falta de Pagamento Ausência ou Reprovação

Uma nova inscrição deve ser
realizada.
o pagamento deve ser realizado
até 24 hora antes da data
escolhida para o treinamento.

Pendência de Documentação

O documento correto deve ser
enviado para o setor de
treinamento para liberação do
certificado.
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Agora o preenchimento do Formulário eFRHT-002 -
Avaliação de Reação - TREINAMENTO, será realizado
através de seu celular. Para isso, você poderá utilizar o
QR Code ou o link. Seguem abaixo as opções de
acesso:

Acesse o aplicativo QR Code.

Ou digite no navegador de seu celular o link
abaixo:

https://bit.ly/2VokPFS

Em caso de dúvidas, sugestões ou comentários entre em contato com 
a área de Treinamento através do e-mail:

Treinamento.salvador@vinci-airports.com.br

Bom 
treinamento!

https://bit.ly/2VokPFS

