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Acesso 
Para acessar o Portal do Esporte Amador de Barueri utilize a URL 
http://servicos.barueri.sp.gov.br/portalesporteamador ou através dos atalhos de acesso localizados no Portal 
de Barueri (http://www.barueri.sp.gov.br) na sessão de LINKS DE DESTAQUE – Portal Esporte Amador e na 
página da Secretaria de Esportes – Portal Esporte Amador. 
Links em Destaque 

 
Página Secretaria de Esportes 
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Área Restrita 
No Portal do Esporte Amador de Barueri, as opções de inscrição, complemento e substituição de membros do 
elenco, só podem ser acessadas pelos responsáveis das equipes. Este acesso é feito através da Área Restrita 
do Portal.  
Acesso à Área Restrita do Portal do Esporte Amador 

 
Na Área Restrita serão solicitadas algumas informações de acesso que são encontradas no termo de Condições 
Gerais para Inscrição, fornecido pela Secretaria de Esportes. 
Para efetuar o acesso informe a Temporada: 

 
A Competição: 
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A Equipe: 
 

 
A Senha: 

 
O Captcha de Segurança: 
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E depois clique em Entrar: 

 
 
Após o acesso, você será redirecionado a tela principal da Área Restrita do Portal do Esporte Amador de 
Barueri. 
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Inscrições 
O acesso as Inscrições pode ser feito através do menu Cadastros > Inscrições ou através do atalho da tela inicial 
conforme ilustração abaixo. 

 
Na tela de inscrições você cadastrará os Atletas, Diretor Responsável e os demais Diretores. 

 
 
Fique atento aos prazos e avisos. 
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Cadastro de Atletas 
Inicie o cadastro dos atletas de seu elenco, clicando na aba ATLETAS. 
Fique atento ao quadro de resumo da sua equipe. Nele serão exibidos as quantidades de atletas cadastrados 
e os limites mínimos e máximos. 

 
Localize o atleta que será inscrito utilizando o campo destacado na imagem abaixo. Você pode localizar por 
qualquer parte do Nome, CPF, RG ou Apelido, caso estejam devidamente cadastrados. 

 
O(s) atleta(s) localizado(s) será(ão) exibido(s) em uma lista conforme abaixo. Selecione o atleta desejado. 
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Confirme a seleção do atleta. 

  
Após a confirmação, ele fará parte dos atletas inscritos em sua equipe na temporada. Caso deseje excluir o 
atleta do seu elenco, clique em Excluir. Obs: O cadastro do atleta na temporada só será efetivo após análise 
da Secretaria de Esportes. 

 
 
Caso o atleta que você deseja ainda não faça parte do cadastro de Atletas do esporte amador de Barueri, 
utilize a opção Não Encontrei o Atleta. 
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A tela abaixo será exibida. Preencha os campos e clique em salvar. Obs: Não esqueça de enviar os documentos 
do atleta para a Secretaria de Esportes. 

 
Cadastro de Diretor Responsável 

Inicie o cadastro do diretor responsável de seu elenco, clicando na aba RESPONSÁVEL. 
Fique atento ao quadro de resumo da sua equipe. Nele serão exibidos as quantidades cadastradas e os limites 
mínimos e máximos. 

 
Localize o diretor responsável que será inscrito utilizando o campo destacado na imagem abaixo. Você pode 
localizar por qualquer parte do Nome, CPF, RG ou Apelido, caso estejam devidamente cadastrados. 

 
O(s) diretor(es) localizado(s) será(ão) exibido(s) em uma lista conforme abaixo. Selecione o diretor responsável 
desejado. 
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Confirme a seleção do diretor responsável. 

  
Após a confirmação, ele fará parte dos diretores responsáveis inscritos em sua equipe na temporada. Caso 
deseje exclui-lo do seu elenco, clique em Excluir. Obs: O cadastro do diretor responsável na temporada só 
será efetivo após análise da Secretaria de Esportes. 
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Caso o diretor responsável que você deseja ainda não faça parte do cadastro do esporte amador de Barueri, 
utilize a opção Não Encontrei o Diretor. 

 
A tela abaixo será exibida. Preencha os campos e clique em salvar. Obs: Não esqueça de enviar os documentos 
do diretor responsável para a Secretaria de Esportes. 
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Cadastro de Diretores 
Inicie o cadastro dos diretores de seu elenco, clicando na aba DIRETORES. 
Fique atento ao quadro de resumo da sua equipe. Nele serão exibidos as quantidades cadastradas e os limites 
mínimos e máximos. 

 
Localize o diretor que será inscrito utilizando o campo destacado na imagem abaixo. Você pode localizar por 
qualquer parte do Nome, CPF, RG ou Apelido, caso estejam devidamente cadastrados. 

 
O(s) diretor(es) localizado(s) será(ão) exibido(s) em uma lista conforme abaixo. Selecione o diretor responsável 
desejado. 

  
Confirme a seleção do diretor. 
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Após a confirmação, ele fará parte dos diretores inscritos em sua equipe na temporada. Caso deseje exclui-lo 
do seu elenco, clique em Excluir. Obs: O cadastro do diretor na temporada só será efetivo após análise da 
Secretaria de Esportes. 

 
Caso o diretor que você deseja ainda não faça parte do cadastro do esporte amador de Barueri, utilize a 
opção Não Encontrei o Diretor. 

 
A tela abaixo será exibida. Preencha os campos e clique em salvar. Obs: Não esqueça de enviar os documentos 
do diretor responsável para a Secretaria de Esportes. 
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Envio de Elenco 
Após atingir as quantidades mínimas exigidas de Atletas, Responsáveis e Diretores, você estará apto a enviar 
o elenco para análise. Esta análise será feita pela Secretaria de Esportes. 

 
Após o envio a mensagem de confirmação será exibida 
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 O registro de análise será exibido na lista de Histórico de Análises da tela de Inscrições. 

 
Nesta mesma lista será exibida a conclusão da análise feita pela Secretaria de Esportes.  

 
Durante o período ativo das inscrições, você poderá efetuar mudanças no seu elenco, porém não deve 
esquecer que, sempre que concluir as mudanças, enviá-las para análise da Secretaria de Esportes. 
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Encerramento 
Sempre que terminar de utilizar a Área Restrita do Portal de Esporte Amador de Barueri, clique no botão SAIR, 
por motivos de segurança. 

 
 
 


