
MANUAL DE INSCRIÇÃO

VIA SITE CDHU



Acesse o site http://cdhu.sp.gov.br e clique no banner 

das inscrições do empreendimento

Acessando o site via Notebook ou 

Computador assim será a tela 

inicial:

Acessando o site via Tablet ou 

Celular assim será a tela inicial:

http://cdhu.sp.gov.br/


Ao clicar no banner, o candidato será direcionado para a página abaixo:

Para realizar a inscrição via 

site, é necessário clicar na 

opção “Não tenho 

celular”



INICIANDO O PROCESSO DE INSCRIÇÃO

Para realizar a inscrição web, clique na opção “INSCRIÇÃO” e leia 

as instruções para validação de seu acesso  ao formulário



VALIDANDO O CÓDIGO DE ACESSO

Para acessar o formulário da inscrição web, selecione o canal que deseja 

receber o código de acesso (SMS ou e-mail)

Para o opção 

de E-mail, é 

necessário 

inserir o 

endereço de e-

mail que 

receberá o 

código de 

acesso. Em 

seguida, clicar 

em CÓDIGO 

DE ACESSO

Para o opção 

de SMS, é 

necessário 

inserir o DDD 

mais o número 

de celular que 

receberá o 

código de 

acesso. Em 

seguida, clicar 

em CÓDIGO 

DE ACESSO



VALIDANDO O CÓDIGO DE ACESSO

Após receber o código de acesso no canal desejado, clique novamente em 

INSCRIÇÃO e em seguida, na opção JÁ POSSUO CÓDIGO. 

Insira o número recebido e em seguida, clique em VALIDAR 



Após validar o código de acesso, será aberto o formulário de inscrição. 

Selecione o empreendimento, preencha todos os campos do formulário e clique 

em ENVIAR INSCRIÇÃO. Caso os dados informados estejam corretos, selecione 

a opção CONFIRMO

REALIZANDO A INSCRIÇÃO 



CONFIRMANDO A  INSCRIÇÃO 

A confirmação da inscrição se dará pela geração do número exemplificado abaixo. O 

comprovante de inscrição também será enviado para o e-mail informado no 

formulário.



ATUALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

Dentro do prazo de inscrição, é possível realizar a alteração dos dados do formulário. 

Para realizar esta ação, clique em ATUALIZAÇÃO, insira o número de inscrição e 

gere o código de acesso. Após gerado, valide o código de acesso recebido



ATUALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO

Após validar o código, o formulário será reaberto para realizar a alteração no dado 

desejado.  Ao finalizar, clique em ENVIAR A INSCRIÇÃO  para salvar as alterações 

realizadas. Em seguida, visualizará a mensagem da confirmação da atualização.

´Sua inscrição foi 

atualizada com sucesso. O 

número de sua inscrição é 

48800001203



DESISTÊNCIA DA INSCRIÇÃO

Para desistir do processo de inscrição, clique na opção DESISTÊNCIA, digite o 

número de sua inscrição e clique em CÓDIGO DE ACESSO. Valide o código de 

acesso recebido.



DESISTÊNCIA DA INSCRIÇÃO

Para finalizar a desistência, clique em CONFIRMO. Em seguida, visualizará 

a mensagem que a desistência foi realizada com sucesso.



CONSULTA DO NÚMERO DA INSCRIÇÃO

Para consultar o número  da sua inscrição, insira o CPF informado na inscrição e 

selecione a opção SOLICITAR CONSULTA. Em seguida, será enviado um e-mail 

com o dado solicitado.


