1) Acesse o site do pss no endereço: https://ibaiti.pr.gov.br/pss/
2) Escolha o PSS que deseja se inscrever e clique em “Ver mais detalhes/inscrever-se”

3) A tela abaixo possui todas as informações do PSS, para se inscrever clique em inscrever-se abaixo do cargo
desejado:

4) Será necessário acessar com seu usuário e senha no sistema.
Caso já possua usuário digite seu CPF e senha e clique em Acessar, caso ainda não seja cadastrado clique em “CLIQUE
PARA CADASTRAR”.

4.1 em caso de novo cadastro a tela abaixo será exibida, preencha o cadastro COMPLETO

Não esqueça que todos os campos com * são obrigatórios, após o cadastro o sistema redirecionará automaticamente
para a tela de inscrição do PSS.
4.2 Caso já seja cadastrado basta digitar seu usuário e senha, após isso será redirecionado para a tela de inscrição do
PSS, se tiver dúvida se já possui cadastro tente efetuar um novo cadastro, caso seu CPF já exista na base de dados o
sistema avisará logo após a digitação do mesmo.
5 – O sistema exibe um formulário para inscrição similar ao formulário abaixo, preste atenção nas instruções
apresentadas pelo sistema.
5.1 caso apareçam campos que parecem repetidos (como na imagem abaixo) é porque você pode selecionar dois, por
exemplo abaixo você possui duas pós-graduação.
5.2 Campos com a aparência igual dessa imagem é necessário escolher um ou outro , campos com a aparência
quadrada
você pode escolher vários itens, no exemplo abaixo foi selecionado 3 itens de aperfeiçoamento, dois
deles são iguais pois o edital prevê que pode ter até duas pós.

5.3 – A tela acima pode variar conforme o cargo escolhido, ou ainda, não existir dependendo das especificações do
edital.

5.4 – Para preencher o tempo de serviço basta selecionar inserir novo, siga as instruções da página, para cada tempo
de serviço que deseja inserir clique em inserir novo, o sistema liberará mais campos para preencher, não deixe de
consultar o edital para saber as regras.

5.5 Preencha ainda as informações adicionais e clique em confirmar

6 – Após a inscrição você poderá imprimir a ficha de inscrição utilizando seu CPF e SENHA através da página
https://ibaiti.pr.gov.br/pss/
Importante: Sua inscrição só estará efetuada se o sistema disponibilizar a ficha de inscrição
7 – Errei as informações na inscrição, e agora?
Você pode cancelar e efetuar novamente a sua inscrição até a data final do PSS, basta você acessar as informações do
seu PSS e clicar em cancelar a inscrição após isso você poderá efetuar uma nova inscrição

