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Login no Sistema

ATENÇÃO!

O login deverá ser o CPF/CNPJ ou um endereço de
e-mail válido e ACESSADO pelo usuário. No o seu
primeiro acesso após realizar o cadastro, é
necessário ACESSAR a sua caixa postal para
autorizar o seu acesso. Aconselhamos
verificar também o seu Spam.

O CESB, de acordo com as últimas
determinações impostas pela Lei
Geral de Proteção de Dados
Pessoais (LGPD) e as melhores
práticas
de
armazenamento,
manipulação,
segurança
e
privacidade de dados, informa que
todos os participantes do Desafio
CESB Safra 2022/2023 deverão
obrigatoriamente REFAZER seus
cadastros no sistema.
As contas antigas serão excluídas e
só estarão sendo considerados
novos cadastros a partir desta edição
do Desafio CESB.

Já se cadastrou mas esqueceu a
senha?
É novo por aqui? CADASTRE-SE!
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Nome da conta
“logada”

Esta é a tela inicial do
sistema de inscrição

Clique para nova
inscrição
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Menu do
Sistema

Iniciando a Inscrição

Assinale as
“checkbox” para
concordar com os
termos do Desafio
2022/2023

Digite aqui o E-MAIL ou CPF/CNPJ do
Produtor e a seguir do Consultor.
Caso eles ainda não estejam cadastrados ou
tenham sido cadastrados em Desafios
anteriores será aberta uma tela para fazêlo.
Utilize sempre dados reais com endereços
de e-mails VÁLIDOS e ACESSADOS, caso
contrário não poderão receber a
confirmação da participação no desafio e a
inscrição poderá não será aprovada.

Após os passos acima, clique no botão
para PROSSEGUIR com a inscrição
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Preencha os dados da Propriedade

Atenção!

Nome ou denominação
da fazenda

Tamanho total (em ha) da área
agricultável da fazenda

O tamanho da gleba/área a ser colhida na
auditoria deverá ser definido e informado
posteriormente, no momento da auditoria.

Tamanho total (em ha)
da fazenda
Tamanho total (em ha) da área
plantada com soja na fazenda

Nome ou denominação da área inscrita
(talhão): Ex: Talhão da lagoa, Gleba A, etc...
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Clique no botão para a
próxima tela da inscrição

Preencha os dados de Patrocínio

Escolha o patrocinador
que irá patrocinar a sua
inscrição. É importante
que tenha contato e bom
relacionamento com o
seu patrocinador.

Caso não queira patrocínio,
assinale a “checkbox”. Essa
opção implicará na cobrança de
R$150,00 de taxa de inscrição e
posterior confirmação para a
efetivação da inscrição.
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Clique no botão para a
próxima tela da inscrição

Preencha os dados abaixo

Clique no botão para a
próxima tela da inscrição
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Regulamento do
Desafio
Leia com atenção o regulamento
do Desafio 2022/2023 e, se
concordar com os termos nele
expressos, assinale a “checkbox” .

Clique no botão para a
realizar a inscrição
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Pagamento

ATENÇAO!

Caso você tenha optado por não ter patrocinador para
esta inscrição, por favor clique no botão indicado.
Você será conduzido ao site do PagSeguro, onde
haverá diversas formas de pagamento para a taxa de
inscrição de R$150,00.
Somente após recebermos a confirmação deste
pagamento sua inscrição será validada. Essa
confirmação será feita de maneira automática por
nosso sistema e poderá demorar até 4 dias.
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Se deseja que esta inscrição seja patrocinada,
retorne até a tela de seleção do patrocinador.

contato & suporte
:: Auxílio ao Usuário do Sistema Online de Inscrições:
E-mail: suporte@cesbrasil.org.br

| WhatsApp Texto.: +55 (15) 98112-6879

:: Informações Técnicas Agronômicas:
E-mails: lorena.moura@cesbrasil.org.br
veranice.borges@cesbrasil.org.br
Fone: (15) 3418-2021

