
COMO CADASTRAR OS MODELOS PARA O II OPEN IPMS CURITIBA

Caro Modelista, se você realizou sua inscrição e efetuou o pagamento para o OPEN IPMS
e  não cadastrou seus modelos, siga os passos abaixo para cadastrar os modelos que irá
expor no evento.

1. Clique em LOGIN para logar no site da Inscrição do Open IPMS Curitiba.

2.  Digite o usuário ou o e-mail e a senha que usou no preenchimento do cadastro do expo-
sitor durante a inscrição.

3. Caso tenha esquecido a senha, clique em Perdeu a senha?



3.1 Preencha com o seu e-mail de cadastro e clique em REDEFINIR SENHA.

3.2. Será encaminhado  para seu e-mail o link para redefinir a senha.

3.3. Abra o e-mail e clique no link de redefinição de senha.

3.4. Digite a nova senha e clique em REDEFINIR SENHA. após redefinir a senha será loga-
do no site da Inscrição em  MINHA CONTA.



4. Em MINHA CONTA clique em MEUS MODELOS e depois em CADASTRAR MODELOS

5. Leia com atenção a instrução.



6. Preencha os dados do MODELO 01 e clique em Salvar.

6.1. Após prencher e salvar os dados do MODELO 01, faça o mesmo com o MODELO 02 e
assim por diante.

7. Após cadastrar todos os modelos que deseja expor clique novamente em MINHA CON-
TA.

7.1.  Clique em MEUS MODELOS.



7.2.  Clique em VER OS MODELOS CADASTRADOS e depois em IMPRIMIR MODELOS, sal-
ve em seu computador, imprima e corte as fichas dos modelos que irá expor.

Caso tenha dificuldade em cadastrar seus modelos, encaminhe seu e-mail cadastrado e
os dados dos seus modelos informando a Categoria e a Subcategoria  para o e-mail
open@ipms.curitiba.br,  que cadastramos os modelos e encaminhamos a ficha de inscri-
ção dos modelos para você, lembrando que todos os dados são sigilosos!

Não esqueça de levar as fichinhas preenchidas no dia do evento.

Lembrando que o prazo para cadastro e inscrição dos modelos no evento é até
dia 09 de outubto de 2022.

Até breve! Nos vemos lá!
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