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1. INTRODUÇÃO 

O objetivo deste tutorial é demonstrar o passo a passo da inscrição de um candidato no Portal de Inscrição 
de Novos Alunos. O responsável pelo candidato deverá acessar o link disponível no site do Colégio:  
https://portal.aneas.org.br/FrameHTML/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=1&f=14&ct=3&ps=346#
/eb/inscricoeswizard/dados-basicos  
 

 

Fig. 1 – Site de Matrículas 
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2. INSCRIÇÃO 

Na aba Inscrições, o responsável deverá iniciar o preenchimento do formulário eletrônico. 
 

  

Fig. 2 – Formulário de inscrições 

OBSERVAÇÃO: 

Para ingressar em 2023 na Educação Infantil e no 1.º Ano do Ensino Fundamental, será 
observada a seguinte correspondência (Ano/Série e Idade):  
 

Curso Ano/Série Idade Data Corte 
Educação Infantil Pré-escola I 4 anos Até 31/03/2023 
Educação Infantil Pré-escola II 5 anos Até 31/03/2023 
Ensino Fundamental 1.º Ano 6 anos Até 31/03/2023 

 
Os candidatos que estiverem cursando, no ano de 2022, série anterior à pretendida para o ano 
de 2023, mesmo que estejam fora do limite estabelecido pela data de corte, terão a sua 
progressão assegurada, conforme a legislação vigente. 

Informe o nome do 
responsável e selecione 
o ano/série pretendido. 

Confira o Processo de 
Ingresso a qual pretende 

participar: “Séries Regulares” 
ou “Ensino Médio IB”. 
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2.1 CADASTRO - DADOS BÁSICOS 

Insira os dados do responsável pela inscrição do candidato (pretenso aluno).  

 

 

Fig. 3 – Cadastro do Responsável e do aluno 

2.2 CADASTRO - RESPONSÁVEIS  

Insira os dados do responsável financeiro do candidato.  
 



 

 

6 

 

Fig. 4 – Cadastro do Responsável Financeiro 

2.3 CADASTRO – DADOS DO CURSO  

Selecione o ano/série pretendido e indique a forma de inscrição.  

Caso o responsável pela 
inscrição também seja 
responsável financeiro 

do candidato, clique 
neste campo para 
copiar os dados. 
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Fig. 5 – Seleção do Ano/Série 

OBSERVAÇÃO:  

Indique na forma da inscrição a condição do candidato: Filho/a de Funcionário/a, Irmão/ã de 
Aluno/a ou Público Externo. Para os filhos/as de funcionários/as e irmãos/ãs de alunos/as (grupo 
prioritário), haverá um campo específico de “Indicação”, em que deverá ser inserido número da 
matrícula (CHAPA) do/a funcionário/a pai/mãe do candidato/a ou o número da matrícula (RA) 
do/a aluno/a irmão/ã do candidato.   
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Fig. 6 – Indicação do Funcionário ou do Aluno 

2.4 FINALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

Na tela de confirmação, verifique se os dados estão corretos e clique no botão Retornar ao 
cadastro, caso necessite retificar algum dado. Se os dados estiverem corretos, clique no botão  
Li e aceito os termos e condições para finalizar a inscrição.  

 

 

Fig. 7 – Confirmação da Inscrição 

Informe aqui o n.º da 
matrícula do/a 

funcionário/a “CHAPA”. 

Informe aqui o n.º da 
matrícula do/a aluno/a 

“RA”. 
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2.5 IMPRESSÃO DO BOLETO E DO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 

Após a confirmação da inscrição, imprima o boleto da taxa de inscrição e o comprovante de 
inscrição. Nessa tela também é possível iniciar a inscrição de outro candidato.  

 

 

Fig. 8 – Impressão de Boleto e Comprovante 

OBSERVAÇÃO: 

Conforme o Edital, não haverá cobrança de taxa de inscrição para os candidatos filhos de 
colaboradores do Colégio São Luís. 
 

Seguem abaixo os modelos do boleto e do comprovante de inscrição:

  

 

Fig. 9 – Modelo de Boleto e Comprovante 

Clique aqui para 
inscrever o novo 

candidato. 
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3. CENTRAL DO CANDIDATO 

A Central do Candidato é uma área exclusiva que permite ao responsável pela inscrição acompanhar o 
processo de admissão do novo/a aluno/a.  

 

 

Fig. 10 – Central do Candidato 

A seguir, acompanhe a descrição das principais funcionalidades desta área: 
 

 Alterar dados pessoais: Após a finalização da inscrição as alterações de dados serão 
realizadas pelas pela Secretaria do Colégio. 

 Novo dependente: Nesta funcionalidade o responsável poderá cadastrar novos candidatos, 
aproveitando os dados já inseridos na primeira inscrição. 

 Comprovante: Utilizado para imprimir o comprovante de inscrição. 
 Boleto: Utilizado para imprimir o boleto da taxa de inscrição. 

Selecione aqui o 
candidato, se 

houver mais de um. 
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 Resultado: Nesta funcionalidade o responsável poderá verificar a publicação do resultado da 
admissão do candidato. 

 Dependente: Se houver mais de um candidato vinculado ao mesmo responsável selecione a 
pessoa no campo Dependente. 

 Sair: Clique neste botão para sair da Central do Candidato. 

Se o responsável sair da Central do Candidato e posteriormente quiser entrar novamente, acesse o Link 
do Portal de Inscrições e clique na aba na correspondente. Feito isso, insira as suas credenciais de 
acesso: Login (n.º do CPF do responsável) e Senha (data de nascimento do responsável).  
 
https://portal.aneas.org.br/FrameHTML/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=1&f=14&ct=3&ps=271#
/eb/login?action=&expired=0&recuperarSenha=0 
 

 

Fig. 11 – Login de Acesso a Central do Candidato 

 

4. SUPORTE 

Caso o responsável pelo candidato não consiga finalizar a inscrição ou possua alguma dúvida sobre o 
processo, contate a Secretaria do Colégio pelo telefone (11) 3138-9600 (digite a opção 2), pelo WhatsApp 
(11) 99958-2402 ou pelo e-mail: matriculas@saoluis.org .  
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