
Em seu navegador digite o endereço:
www.congressopastoralfamiliar.org.br



Utilize a barra de rolagem para 
navegar no site (ir para cima ou par 

baixo)







Levando a barra de rolagem para 
baixo, você terá acesso a lista de 

hotéis ....você poderá clicar na seta 
para direita ou esquerda e 
visualizará outras opções



Já quase no final da página (parte 
inferior) você encontrará este 

formulário para contato...preencha. 
faça o somatório e clique em 

enviar...Pronto! Sua mensagem foi 
enviada e na sequência você receberá 

resposta por email.



Final da página



Clique em Adquirir Ticket 
para fazer a inscrição



Clique no sinal + 
para definir o 

número de 
participantes que 
você inscreverá 
...Será possível 
inscrever vários 

participantes e gerar 
um único boleto ou 

lançamento em 
cartão de crédito



Utilize esta barra de 
rolagem para movimentar 
o formulário de inscrição 
para cima ou para baixo

PREENCHA OS CAMPOS DO FORMULÁRIO COM OS 
DADOS DO PARTICIPANTE



Após preencher o formulário com os dados 
do primeiro participante você clicará no 
botão Adicionar Participante para uma 

nova inscrição ou no botão AVANÇAR, para 
dar continuidade no processo de inscrição



Após o preenchimento de todos os dados do(s) 
participante(s) , depois de clicar no botão avançar 
aparecerá esta tela com o resumo do pedido.....irá 

aparecer o valor relativo ao total do número de 
inscrições realizadas

Ao clicar em AVANÇAR, você será 
direcionado para tela onde será 

preenchido os dados para emissão do 
recibo



Após o preenchimento de todos os dados para 
emissão do recibo/boleto bancário, você escolherá 
a forma de pagamento: BOLETO (vencimento para 

30 dias a partir da data de inscrição) ou CARTÃO DE 
CRÉDITO. Após a escolha da forma de pagamento, 
clique no botão AVANÇAR para imprimir o boleto 
ou preencher os dados do cartão crédito e obter a 

aprovação de sua operadora

Preencha os dados para emissão 
do recibo , ou seja, dados de quem 

irá pagar as inscrições



FULANO XXXXX

XX   CNPJ 00.000.000/0000-00

FULANO XXX e CICLANA YYYYY

Após a confirmação do 
pagamento, cada participante 
receberá no email cadastrado 
quando da inscrição, o ticket, 

que é a sua inscrição já 
confirmada. Na parte debaixo 
do ticket aparece o recibo em 
nome do pagador e no valor 

total pago.



LEMBRE-SE:
SUA INSCRIÇÃO SÓ SERÁ 

VALIDADA APÓS A 
CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO


