
MANUAL DE INSCRIÇÃO

VIA KAIZALA



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 e deverá selecionar o empreendimento desejado e inserir o 

número celular com DDD no campo:



INICIANDO O PROCESSO DE INSCRIÇÃO

Após cadastrar o número celular, leias as orientações da tela 

seguinte



DOWNLOAD DO APLICATIVO

Após cadastrar o celular, o candidato deverá acessar sua loja de aplicativos 

(App Store ou Google Play), no campo de busca digitar “Kaizala” e clicar em 

INSTALAR
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DOWNLOAD DO APLICATIVO

Após a realização do download, abrir o aplicativo em seu menu.
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CADASTRO NO APLICATIVO

Para o primeiro acesso o candidato deverá realizar autenticação via SMS. Para 

realizar esta ação ele deverá informar seu nome e número de telefone no 

seguinte formato: 11922334455. Após selecionar a opção “Confirmar” abrirá a 

tela para inserir o número autenticador que o candidato receberá via SMS.

+5511922334455



REALIZANDO A INSCRIÇÃO
Ao abrir o aplicativo, acesse o grupo do município selecionado anteriormente e 

visualize a mensagem de boas vindas. Para acessar o formulário de inscrição, 

clique no botão TOCAR PARA COMEÇAR depois em INSCRIÇÃO.

Caso tenha dúvida no preenchimento 
do formulário, disponibilizamos o 
manual para auxiliar no preenchimento 
das informações

Caso tenha dúvida no preenchimento 
do formulário, disponibilizamos o 
manual para auxiliar no preenchimento

É possível que os cards não sejam 
visualizados de imediato pelo candidato. 
Orientar que aguarde alguns minutos 
para o carregamento do conteúdo



REALIZANDO A INSCRIÇÃO

Preencha todos os campos do formulário de inscrição, confirme a veracidade 

das informações prestadas e o aceite dos termos e condições do edital. Para 

efetivar sua participação no processo, clique na opção ENVIAR INSCRIÇÃO.

FIQUE ATENTO!! 

Após o envio da 

inscrição os dados 

APENAS poderão ser 

alterados dentro do 

prazo de inscrição. 



PRONTO! A INSCRIÇÃO FOI REALIZADA 

COM SUCESSO

Após enviar, o candidato você receberá o número da ficha 

de inscrição. Ele deverá guardar esse número pois ele será 

utilizado no dia do sorteio

Após finalizar sua inscrição, o candidato  poderá visualizar 

suas informações ao clicar em DADOS DA SOLICITAÇÃO.

O candidato também receberá sua ficha de inscrição em 

seu e-mail.01

02



REALIZANDO A ATUALIZAÇÃO

Ao abrir o aplicativo, acesse o grupo do município de sua inscrição. Para 

acessar o formulário de atualização, clique no botão TOCAR PARA COMEÇAR

depois em ATUALIZAÇÃO.

ATENÇÃO!!!
A atualização só poderá ser feita pelo 
MESMO número de telefone que a 
inscrição foi registrada e dentro do 
prazo de inscrições estipulado no edital



REALIZANDO A ATUALIZAÇÃO
Informe o número da inscrição e selecione a opção BUSCAR. Todos os campos 

do formulário estarão habilitados para modificação, exceto o campo CPF do 

participante. confirme a veracidade das informações prestadas e o aceite dos 

termos e condições do edital. Para efetivar sua atualização no processo, clique 

na opção ATUALIZAR INSCRIÇÃO.

A inscrição poderá ser 

atualizada durante todo 

o prazo de inscrições 

estabelecido pelo edital



PRONTO! A ATUALIZAÇÃO FOI REALIZADA 

COM SUCESSO

Após atualizar, o candidato receberá a confirmação de 

atualização de sua ficha de inscrição.

O candidato também receberá a confirmação da atualização 

em seu e-mail.
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REALIZANDO CONSULTA
Ao abrir o aplicativo, acesse o grupo do município de sua inscrição. Para 

acessar o formulário de consulta, clique no botão TOCAR PARA COMEÇAR

depois em CONSULTA.

O formulário de consulta apenas trará a 
inscrição ativa do CPF informado



REALIZANDO A CONSULTA
Informe o CPF do participante e selecione a opção CONSULTAR. O sistema irá 

informar a inscrição ativa com este CPF ou caso não haja uma inscrição o 

sistema irá mostrar um alerta.



ATENÇÃO!!!

REALIZANDO A DESISTÊNCIA
Ao abrir o aplicativo, acesse o grupo do município de sua inscrição. Para 

acessar o formulário de desistência, clique no botão TOCAR PARA COMEÇAR

depois em DESISTÊNCIA.

A desistência é realizada somente pelo 
número de inscrição



REALIZANDO A DESISTÊNCIA
Informe o número da inscrição e selecione a opção BUSCAR. Todos os campos 

estarão bloqueados servindo apenas para consulta. Para efetivar sua 

desistência no processo, clique na opção DESISTÊNCIA DA INSCRIÇÃO.

ATENÇÃO!!!
Somente será possível 
desistir dentro do prazo de 
inscrição



PRONTO! A DESISTÊNCIA FOI REALIZADA 

COM SUCESSO

Após desistir, o candidato receberá a confirmação de 

desistência de sua ficha de inscrição.

O candidato também receberá a confirmação de 

desistência em seu e-mail.
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