
Como cadastrar uma instituição 
no Portal Rural Sustentável



Na página inicial vá em “Cadastre sua insti tuição”:



Preencha o formulário inicial com informações de sua insti tuição:

IMPORTANTE:
Cadastre e-mail válido para 

recebimento da confi rmação 
de cadastro, não será possível 
corrigir na próxima etapa do 

processo. Este e-mail será 
único e é o e-mail para o seu 

login.



IMPORTANTE:
Se sua insti tuição já atua 
com projetos de ATER e é 
credenciada em alguma 

insti tuição fi nanceira, 
insira o contrato ou 

outro comprovante de 
credenciamento .

Após completar 
todos os campos, 
clique em Salvar 

Insti tuição

Preencha o formulário inicial com informações de sua insti tuição:



Após salvar a insti tuição, o sistema enviará automati camente uma 
mensagem ao e-mail cadastrado para que este cadastro inicial seja 

confi rmado. Clique no link que aparece no e-mail ou cole o endereço 
na barra de endereço do seu navegador para fazer a confi rmação:



Você verá a seguinte tela confi rmando o e-mail:



Após essa etapa, o BID aprovará o cadastro inicial e uma mensagem 
com login e senha para acessar o portal Rural Sustentável será enviada 

para o e-mail cadastrado:

e-mail cadastrado no portal Senha gerada pelo sistema



Com o login e senha enviados, o responsável deverá acessar o portal 
Rural Sustentável  para completar o cadastro de sua insti tuição. 

Ao completar o preenchimento dos dados de cada aba, clicar em 
SALVAR ALTERAÇÕES. 

IMPORTANTE:
As abas com o símbolo vermelho             

      indicam que os dados 
precisam ser preenchidos e 
abas com o símbolo verde                                     

indicam que os dados estão 
prontos para submissão ao BID.

Preencha completamente 
todas as abas (identi fi cação, 
informações gerais, dados 

bancários e termo) para que o 
símbolo verde apareça.

      indicam que os dados 



Na aba “Documentos” anexe a documentação requerida para o cadastro de insti tuição de 
ATER: Estatuto e Documento que comprove o mandato do Responsável Legal da insti tuição. 

Para as insti tuições de ATER que possuam cadastro junto a insti tuições fi nanceiras é 
obrigatório anexar também: Comprovante de registro e certi dão de regularidade da 

empresa/enti dade junto ao respecti vo Conselho de Registro Profi ssional; Comprovante de 
cadastro junto à insti tuição fi nanceira (vigente, em fase de credenciamento ou em fase de 

recadastramento).



     Para anexar documentos clique em 
Ao clicar em “escolher arquivo” abrirá uma janela para selecionar o arquivo salvo em seu 

computador. Selecione-o e clique em “Abrir” ou “Open”



Os arquivos devem ser do ti po Word (.doc ou .docx), Excel (.xls ou .xlsx) 
PDF (.pdf) ou JPEG (.jpg) e ter um tamanho máximo de 5 MB



Caso o arquivo seja muito grande, você deve tentar salvar o documento 
em outro formato ou reduzir o arquivo usando algum compressor. 

Sugerimos o htt ps://smallpdf.com/pt



Após fazer o envio de todos os arquivos, clique em                                                              
para fi nalizar o seu cadastro e submeter para aprovação do BID:
Após fazer o envio de todos os arquivos, clique em                                                              

IMPORTANTE: 
O BID somente aprovará cadastros 

que tenham atendido a todos 
os requisitos discriminados no 

Manual Operacional e que tenham 
cumprido todas as etapas do 

cadastro.



Como cadastrar um(a) ATEC no 
Portal Rural Sustentável



Após a aprovação do cadastro completo, a 
insti tuição estará apta a cadastrar Agentes de 

Assistência Técnica (ATECs). 
 

ATECs devem ter formação na área de ciências 
agrárias, com respecti vos registros profi ssionais 

devidamente regularizados nos conselhos 
competentes. Profi ssionais de outras áreas 

são desejáveis para a composição de equipe 
multi disciplinar, mas não estão aptos a 

exercerem funções de ATEC e, portanto não 
podem submeter PTECs.



Para iniciar o cadastro, faça login usando seu e-mail e senha informados 
na mensagem de confi rmação de cadastro. Na página inicial, clique na 
aba “ATER/ATEC” e depois clique em



Preencha o formulário com os dados do técnico, estado de atuação e 
clique em  



O técnico receberá uma mensagem no e-mail cadastrado com 
informações de login e senha para acessar o Portal Rural Sustentável e 

completar as informações necessárias para fi nalização do cadastro:



Qualquer dúvida, entre em 
contato com a equipe do projeto 

Rural Sustentável pelo e-mail: 
suporte.prs@iabs.org.br


