
TUTORIAL DE ACESSO 
AO SISTEMA DE RESPOSTA 

AOS QUESTIONÁRIOS



Prezado(a) AFT,

Este tutorial vai te ensinar todos

os passos necessários para criar

seu acesso ao sistema de pesquisa

e responder aos questionários do

Diagnóstico da Carreira.

Basta seguir o passo a passo!

E a qualquer momento, se precisar de suporte direto e personalizado, 

envie e-mail para suporte@diagnosticodosinait.org.br 

ou ligue para (71) 99987-3340. 

Este número também recebe ligações e mensagens pelo WhatsApp.



1. Do seu computador, notebook, tablet ou celular 

acesse www.diagnosticodosinait.org.br

2. Em um dos 

botões 

disponíveis no 

site, clique em 

Iniciar a 

Pesquisa



3. Para seu 

primeiro acesso, 

clique em NOVO 

CADASTRO



4. Preencha 

todos os 

campos do 

Cadastro 

Inicial, crie 

uma senha, e 

depois clique 

no botão 

PROSSEGUIR, 

situado no 

final da 

página.



5. Se você é filiado 

ao SINAIT, o 

sistema enviará 

automaticamente 

um e-mail para o 

endereço eletrônico 

informado. 

Nele, você deverá 

clicar no link para 

confirmar o 

cadastro e liberar o 

seu acesso.



6. Se você não é 

filiado ao SINAIT, 

inicialmente, o 

seu cadastro será 

confirmado pela 

equipe de 

pesquisa; e depois 

de comprovado 

seu vínculo com o 

SFIT, seu acesso 

será liberado.



Diário Oficial da 

União, Matrícula 

SIAPE, Relação de 

AFTs da SIT etc. 

são exemplos de 

bases que serão 

consultadas para 

esta confirmação.

Assim que ela 

ocorrer um novo 

e-mail será 

enviado.



Sendo filiado ou 

não ao SINAIT, em 

caso de não 

recebimento de 

qualquer um 

destes e-mails, 

confira sua caixa 

de SPAM antes de 

contatar o Suporte.



Informe CPF, sua 

senha e clique em 

LOGIN para 

acesso ao 

sistema.

7. Agora, retorne ao endereço 

www.diagnosticodosinait.org.br

Caso tenha esquecido, clique 

em Esqueceu a Senha?

E depois informe o seu CPF.



8. Na parte superior do seu Painel de Controle estão 

importantes informações sobre o preenchimento dos 

questionários e todos os nossos canais de suporte.



Na parte inferior do 

Painel de Controle 

estão os módulos do 

Questionário de 

Pesquisa e o número 

de questões que já 

foram respondidas. 

Você deverá clicar em 

cada um deles para 

acesso por temas aos 

quesitos e respectivos 

espaços para suas 

respostas.



9. Responda aos quesitos conforme 

cada lógica apresentada:



E, na medida em que for respondendo, 

vá salvando suas respostas, clicando 

nos botões Salvar Respostas no topo 

ou na base de cada questionário.



Se sua situação funcional for aposentado, pensionista ou 

cedido a outro órgão, alguns quesitos poderão não se 

aplicar à sua realidade.

Neste caso, você poderá a qualquer momento finalizar 

voluntariamente o questionário, clicando no botão 

Finalizar este Questionário, situado no topo. 

Sendo um AFT na situação de ativo, você também poderá 

finalizar o questionário deste modo. Porém, para fortalecer 

o Diagnóstico procure responder a todos os quesitos!



Neste momento, a mensagem acima 

aparecerá em seu Painel de 

Controle, informando sobre a 

conclusão das respostas.



Agradecemos sua 

participação!


