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Link para o site da Prefeitura: http://formosadooeste.pr.gov.br/ 

 

 

Acesse o site da 
Prefeitura de 

Formosa do Oeste e 
clique na opção 

CIDADÃO 

Após clicar em 
CIDADÃO, clique em 

AUXÍLIO TRANSPORTE 
LEI Nº 1041/2023 
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Você também pode acessar a lista da documentação no link: http://formosadooeste.pr.gov.br/uploads/pagina/arquivos/Prestacao-de-Contas.pdf 

O modelo do arquivo finalizado a ser apresentado na prestação de contas também pode ser acessado pelo link: 
http://formosadooeste.pr.gov.br/uploads/pagina/arquivos/Modelo-de-arquivo-finalizado---Prestacao-de-Contas.pdf 

 

 

Aqui estão os dois 
anexos que serão 

Após a etapa anterior, você 
será direcionado para a lista 
de arquivos, aqui, no ITEM 
12, consta a documentação 
que você precisa apresentar 

na prestação de contas. 

Aqui está um modelo de como 
deverá ficar o arquivo FINALIZADO. 

 
Toda a documentação deverá ser 

salva em um único PDF, e nomeado 
com o nome do estudante e o mês 

de referência da prestação de 
contas, por exemplo: “Fulano 

Beltrano – Março de 2023” 



Como efetuar a prestação de contas do Transporte Universitário e Técnico Presencial – Lei 1041/2023 – 
Formosa do Oeste/PR 

 

 

 

Estes arquivos estão em formato 
WORD e você só preencherá alterando 
os dados que estão em amarelo, caso 
tenha dúvidas consulte o modelo de 

arquivo de prestação de contas 
finalizado 
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Você também pode acessar a CENTRAL DE ATENDIMENTO por meio do link: 
https://formosadooeste.1doc.com.br/b.php?pg=o/wp&s=formosadooeste 

Para protocolar a 
prestação de contas 

mensal, acesse o site da 
Prefeitura e vá na aba 

CIDADÃO 

Após clicar em CIDADÃO, 
clique em CENTRAL DE 

ATENDIMENTO 

Você será redirecionado para o 
local de protocolo 
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O procedimento para 
acesso ao login do 

protocolo é o mesmo 
realizado na inscrição 
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1. Insira o seu endereço 
de e-mail, é o mesmo 

que utilizou para a 
inscrição 

2. Marque a 
opção “Não sou 

um robô” 

3. Clique em 
PROSSEGUIR 

e faça seu 
login 
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Observe se 
está na aba 

“Informações 
Passo 2” 

Na opção “Assunto*:” digite 
“Auxílio Transporte”, e irão abrir 

duas opções. 
 

Atenção: Você deve digitar 
“AUXÍLIO TRANSPORTE” NO 

ASSUNTO, ou não irá aparecer a 
opção 

Clique na opção com o final 
“PRESTAÇÃO DE CONTAS 

MENSAL” 

ATENÇÃO: Se for encaminhado 
nas inscrições a prestação de 

contas não será aceita. 
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Agora você irá na opção “Anexar” e irá 
anexar o seu arquivo único do PDF, 
contendo toda a documentação da 

prestação de contas, e o arquivo deverá 
ter o seu nome completo e o mês de 

prestação de contas 

Caso sejam apresentados arquivos em 
separado, a prestação de contas NÃO 

SERÁ ACEITA 
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O documento deverá ser 
anexado neste padrão. 
Verifique se o nome do 
arquivo estará correto 

Há no protocolo a opção de assinatura digital, 
você pode realizar a mesma clicando nesta opção 

“Opções de Assinatura”, desse modo você não 
precisa assinar os documentos com o GovBR ou 

manualmente, bastando apenas anexar os 
documentos em PDF, e assiná-los por aqui. 

Na próxima página será expicado como realizar a 
assinatura dessa forma 

Caso você já tenha assinado 
com o GOVBR ou manualmente 
e não optar pela assinatura aqui 

disponibilizada, clique em 
PROTOCOLAR e finalize o seu 

processo. 
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Se você optou por 
assinar via sistema 

de protocolo, 
marque a opção 

“Assinatura 1doc” 

Em 
seguida 

clique em 
“Protocolar

” 

Clique 
em 

Enviar 
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Será aberta uma tela com 
o seu protocolo e toda a 
documentação, aproveite 

e confira novamente, 
caso esteja tudo certo, 
clique em “Continuar” 
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Insira a sua senha, que é 
a mesma que você 

utilizou para o 
LOGIN/acessar o 

sistema. 

Clique em 
“Assinar 

documento” 
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Em seguida, 
clique em 

prosseguir 
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A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pronto, seu protocolo está 
feito.  

Caso queira acessar o 
documento assinado 

digitalmente, basta clicar 
nesta opção “Verificar”, e 

verá seu documento com os 
identificadores da 

assinatura digital 1doc. 
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Agora é só aguardar a resposta da análise de sua prestação de contas que será respondida no protocolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração: 

Comissão Permanente de Seleção e Acompanhamento de Auxílio Transporte 

Portaria nº 69/2023 


