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O simulador de empréstimo da ceres está disponível em sua pagina principal na internet que poder
ser acessada pelo endereço: ceres.org.br.

Após digitar o endereço no navegador, será exibida a seguinte tela:

Note que, na parte superior do site, existe um campo em que deverá ser escolhida a patrocinadora da
qual o participante/assistido faz parte.

Obs. Caso o participante/assistido faça o acesso pela primeira vez no site, essa escolha da patrocinadora
acontece em outra tela conforme imagem a seguir.

1 Acesso ao site da ceres
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Após o acesso ao site e a escolha da patrocinadora, o participante/assistido estará apto para acessar
o ambiente de simulação de empréstimo on-line.

Após o acesso ao site e a escolha da patrocinadora à qual o participante está vinculado, é hora de
acessar o ambiente de simulação de empréstimo. Note, na imagem abaixo, que há dois caminhos
para acessar o simulador, devendo o participante escolher o perfil correto.

"Participante": Usuário ativo na patrocinadora.

"Aposentado e Pensionista": Usuário em gozo de beneficio de aposentadoria ou pensão por morte.

Após o acionamento do botão (Participante ou Aposentado e Pensionista) será exibida a seguinte tela.

Nesta tela serão exibido dois campos para o usuário realizar seu acesso ao simulador.

Login: Cpf do participante/assistido.(Completo, sem pontos e traço)

Senha: 6 primeiros dígitos do cpf.

Exemplo: "login": 12345678900, "senha": 123456. 
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Após o preenchimento desses campos, acione o botão "Entrar".

Neste momento você terá acesso à lista de serviços disponíveis. 

Obs. Caso o participante/assistido tenha mais de um plano na ceres, deverá optar por um deles para
vincular um possível empréstimo. Confira a seguir.

Acione o botão "Selecione" a navegue até a opção de "Solicitação de empréstimo" conforme imagem a
seguir.
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Após a seleção da opção, acione o botão "Ver".

Obs. Pode aparecer a seguinte mensagem: Neste caso, apenas acione o botão "ok".

Na próxima tela serão exibidas as informações para a solicitação do empréstimo que deverão ser
preenchidas.
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O mutuário deverá escolher a opção de cobrança de juros do seu empréstimo.

pré-fixado: A valor da parcela é fixa e os juros variam de acordo com o prazo solicitado.

pós-fixado: O valor da parcela é corrigido mensalmente pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao
Consumidor). 

Preencha também o campo valor pretendido e acione o botão "Simular".

A próxima tela exibida (Resultado da simulação de empréstimo) conterá informações pessoais. É
nesta tela que deverá ser escolhido o prazo para quitação do empréstimo.
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Logos após a escolha do prazo, o participante/assistido será direcionado para outra tela (Confirmar
empréstimo) em que ele confirmará seus dados pessoais. 
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Após confirmar a conferencia dos dados e a concordância com os termos do contrato de empréstimo,
uma mensagem como esta a seguir será enviada para o celular cadastrado.

A mensagem contém um código SMS que deverá ser informado em um campo especifico para a
conclusão da solicitação.
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Com a proposta sendo exibida, o participante/assistido deverá inserir as informações bancárias para
recebimento do empréstimo.

Obs. Com o código recebido no celular, digite o código recebido pelo celular no campo marcado e acione o
botão "Confirma". Se tudo ocorrer bem, será exibida a mensagem indicando que a solicitação foi concluída.
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Pronto, sua proposta já está na ceres para deferimento.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obs. Caso o SMS não tenha chegado no celular, acione o botão "Reenviar SMS", e repita as operações
acima.
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