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Jogos Sindusfarma 
Processo de inscrição 

Se esse é o seu primeiro acesso ao sistema dos Jogos, processo de inscrição das equi-
pes foi totalmente reformulado e agora passou a ser muito mais prático e seguro. 
Será necessário apenas seu e-mail corporativo e sua senha temporária, previamente 
cadastrado por um administrador Sindusfarma. Caso tenha participado dos Jogos Sin-
dusfarma em 2017, basta clicar no item “Recuperação de Acesso”.  

O primeiro passo é acessar o seguinte endereço: 

https://jogos.sindusfarma.org.br/admin 
Esta é uma página com criptografia ativa, então seus dados estarão sempre seguros! 

 

Configure as suas credenciais: seu e-mail (1), sua senha atual ou temporária (2) e 
pressione o botão avançar (3). Caso não tenha recebido sua senha temporária ou 
tenha esquecido, clique no botão de recuperação de acesso (4). 
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Solicitação de acesso 

Após ter seu e-mail corporativo cadastrado no novo gerenciador de equipes do Jogos 
Sindusfarma, você deverá receber um e-mail similar a este: 

 

Este é um e-mail de solicitação de acesso. Através dele você poderá iniciar o primeiro 
acesso ao gerenciador. 

O jeito mais rápido é acessando o link em azul ("clique aqui", 1) neste e-mail. Se pre-
ferir você poderá acessar o endereço do gerenciador e depois informar seu e-mail 
corporativo e esta senha temporária (2).  

Importante: vale lembrar que os caracteres deverão ser digitados exatamente 
como aparecem, respeitando os dígitos maiúsculos e minúsculos. Para evitar 
erros, copie e cole-o no campo de senha da tela inicial do gerenciador.  

Por questões de segurança, a senha disposta neste e-mail é temporária. Você tem até 
7 dias corridos, desde o recebimento do e-mail, para realizar o primeiro acesso com 
ela. Caso ultrapasse a data indicada na mensagem será necessário realizar a recupe-
ração de acesso através da tela inicial do gerenciador para receber uma nova senha 
temporária. 
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Primeiro acesso 
Sempre que usar uma senha temporária durante o preenchimento de suas credenci-
ais (como em seu primeiro acesso), você precisará cadastrar uma nova senha. Este é 
um procedimento de segurança que permitirá utilizar uma senha nos padrões reco-
mendados pela sua empresa. 

 

Nesta tela, informe uma nova senha (1) e digite-a novamente para confirmá-la (2). 
Feito isso, pressione o botão atualizar (3). 

Importante: para ajudá-lo a escolher uma senha mais segura, nosso sistema 
mostrará na barra (4) a qualidade da senha informada. Quanto maior ela for, 
mais seguro sua credencial estará. Tente misturar letras maiúsculas e minúscu-
las, números e símbolos da forma mais distinta possível. E anote em um local 
seguro! 
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Após informar suas credenciais, você deverá ver a seguinte tela: 

 

Você deverá ver o seu nome e e-mail corporativo no topo direito (1). 

A partir de agora é bem simples: pressione o botão de menu (2) e em seguida a opção 
equipes (3) que aparecerá no menu suspenso. 

Cadastrando e gerenciando equipes 

Após acessar a opção equipes, indicada no processo anterior, você deverá estar na 
seguinte tela: 

 

Esta tela permite que você gerencie uma ou mais empresas que foram responsabili-
zadas a você, por um dos administradores Sindusfarma. 

Para cadastrar uma nova equipe em uma atividade, selecione a empresa que você 
deseja gerenciar no campo empresa (1), e então a atividade gostaria de atribuir no 
campo atividade (2). Certifique-se de indicar corretamente o tipo de atividade e o 
subgrupo (ex. masculino, feminino, sênior, etc.) nesta listagem! 
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No campo equipes adicionais (3), indique quantas equipes você deseja registrar nesta 
atividade de uma só vez, caso seja mais do que uma (campo numérico). 

Importante: se já existir alguma equipe nesta mesma atividade, será acrescen-
tado mais equipes, conforme o valor informado.  

Por exemplo: se já estiver cadastrado a primeira equipe ("Empresa A") na ati-
vidade Futebol de Campo e você deseja cadastrar duas novas equipes nesta 
mesma atividade ("Empresa B" e "Empresa C"), informe o número 2. 

Após preencher corretamente estas informações, pressione o botão cadastrar (4). 

Não precisa se preocupar com o nome das equipes. Caso a atividade possua apenas 
uma equipe ela se chamará "Empresa" (nome de sua empresa). A partir da segunda 
equipe vinculada na mesma atividade, elas passarão a ser chamadas de "Empresa A" 
(nome da primeira equipe), "Empresa B" (nome da segunda equipe) e assim por di-
ante, de forma automática. 

Importante: fique atento ao prazo de inscrição. Quando este prazo acabar você 
não poderá mais acrescentar ou remover equipes através das suas credenciais. 

Configurações especiais em atividades 

Algumas atividades permitem registrar apenas uma única equipe, nesse caso o sis-
tema manterá você informado (bloqueando visualmente o campo de equipes adicio-
nais (3)). 

Algumas atividades, como as de tênis simples ou em dupla, você precisará indicar al-
gumas informações sobre os membros da equipe: 
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Nesse caso, você precisará informar o nome (1) e opcionalmente o e-mail (2), um te-
lefone para contato (3) e o CPF (4) de cada membro requerido pela atividade. 

Após realizar o cadastramento da equipe você poderá ver na listagem de sua empresa 
(5) as equipes e atividades já vinculadas. Logo abaixo, você poderá ver quais ativida-
des ainda não possuem nenhuma equipe vinculada. Para isso, basta sobrepor com o 
cursor do mouse sobre o texto em vermelho (6) e aparecerá uma lista suspensa indi-
cando quais são as atividades sem nenhuma equipe vinculada. 

A lista de atividades registradas é similar a esta: 

 

Nesta listagem você verá a atividade (1), o nome das equipes (2) e o nome do respon-
sável (3) que a cadastrou. Caso tenha incluído mais equipes do que o necessário, pres-
sione o botão remover (4) que aparece ao lado direito da equipe e confirme no menu 
suspenso que aparecerá. 

Mantendo suas informações seguras 

Nosso gerenciador possui diversos recursos de segurança para manter as informações 
sempre protegidas dentro dele. Infelizmente, porém, há situações em que não pode-
mos ajudar, como protegendo as informações de acesso (ex. senha). Essa é uma res-
ponsabilidade exclusiva do usuário. O sistema sempre permitirá alterações realizadas 
através da credencial correta. Mantenha seu computador sempre livre de ameaças 
que possam tornar isso um problema. 

Algumas empresas também poderão exigir que o usuário efetue logout após finalizar 
o gerenciamento dos dados em nosso painel.  
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Para fazer isso, clique na seta para baixo (1) no gerenciador, que fica no topo direito, 
junto ao seu nome e e-mail corporativo, e então selecione a opção sair (2) do menu 
suspenso. Se o procedimento for feito adequadamente, você voltará para a tela inicial 
de autenticação. 


