
Acesse o site: https://egov.df.gov.br

Passo a passo para pré-inscrição 
em cursos/atividades da EGOV

A partir de agora, para se pré-inscrever nos cur-

sos/atividades da EGOV, é necessário estar cadastrado  

no Portal de Serviços do GDF.

Para se cadastrar,  e utilize as mesmas 

credenciais de acesso ao SEI (LOGIN SEI + senha).

ATENÇÃO! Não é necessário solicitar acesso ao Sistema 

EGOV no Portal de Serviços. 

Feito o cadastro, VOLTE ao  da EGOV.

Acesse o site da EGOV;

No menu, clique na aba: 

Formação > Cursos PRESENCIAIS > Pré-inscrição; ou

Formação > Eventos por VIDEOCONFERÊNCIA > Pré-

inscrição;

Clique, novamente, em PRÉ-INSCRIÇÃO.

Clique no botão "Login" localizado no canto superior 

direito da tela;

Faça login digitando o seu usuário do SEI (LOGIN SEI) + 

senha do SEI.

Selecione o seu órgão e a sua Unidade SEI.

Clique em "Acessar";

Não é necessário marcar o campo "Ouvinte";

Clique em "Realizar Pré-inscrição";

Preencha todos os campos e clique em "Realizar Pré-

inscrição".

ATENÇÃO! Alguns cursos disponibilizados pela EGOV 

precisam da assinatura do Termo de Compromisso para a 

efetivação da pré-inscrição.

Neste caso, você receberá e-mail do Sistema GDF

 a seguinte mensagem "Sua PRÉ-

INSCRIÇÃO ainda não foi finalizada. Acesse o SEI e assine o 

Termo de Compromisso.”

clique aqui

site

" ", após a 

sua pré-inscrição, com

Você deve acessar o SEI da sua unidade e procurar pelo 

processo referente ao curso para o qual você está 

fazendo inscrição.

OBSERVAÇÃO! A própria EGOV enviará um Processo para 

a sua caixa de entrada do SEI, portanto não é necessária a 

criação de Processo.

Clicar no Termo de Compromisso com a indicação de 

sua Unidade SEI;

OBSERVAÇÃO! Sim, terá um Termo de Compromisso 

endereçado com a sua Unidade SEI, por exemplo, Termo 

de Compromisso do Participante do Curso + o endereço 

SEI da sua unidade.

Assinar o Termo de Compromisso;

Você receberá e-mail do “Sistemas GDF”, informando 

sobre a finalização da sua pré-inscrição no curso;

Aguarde o recebimento do e-mail da EGOV de 

Confirmação da Inscrição, com os dados de realização 

do curso.

Fique de olho na sua caixa de e-mail, spam, promoções e 

lixeira, pois o e-mail pode estar em qualquer lugar.

Caso você tenha feito todo o passo a passo acima e ainda 

assim não conseguiu acessar a plataforma, seguem as 

orientações da EGOV:

Reinicie o computador.

Tente deslogar no Portal e logar novamente.

Limpe o histórico e os cookies do seu navegador ou 

troque de navegador.

Reinicie o computador

Verifique se o antivírus do computador está 

bloqueando sites que não são considerados seguros. 

Ficou com alguma dúvida?

Entre em contato com a EGOV pelo e-mail 

inscricao.egov@economia.df.gov.br

ATENÇÃO! A sua pré-inscrição NÃO garante vaga no curso 

escolhido.
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