Sistema de Inscrição PECNORDESTE

DESCRITIVO DOS SERVIÇOS
ETAPA 1
Sistema de Inscrição on-line, através do site www.pecnordestefaec.org.br, para
inscrição de participantes, contemplando:









Seleção de categorias (caravana, participante/produtor e estudante);
Seleção do segmento;
Cálculo da inscrição automático, de acordo com o valor da categoria
selecionada e a quantidade de parcelas (quando houver);
Link com o site do pagseguro;
Seleção e processo da forma de pagamento (cartão/boleto);
Inclusão no sistema da opção obrigatória de envio do comprovante de
depósito e carteira de estudante, antes de finalizar a inscrição da
modalidade estudante, com envio automático dos documentos para um
email cadastrado;
Migração do banco de dados das inscrições on-line, com o do
credenciamento, 2 dias antes do inicio do evento.

ETAPA 2
Sistema de inscrição e credenciamento pré-evento (FAEC) e no local, com
emissão de certificados; de crachá com e sem código de barra; emissão de
relatório de inscritos, nas modalidades: por segmento, por categoria de
inscrição, por modalidade de pagamento (cartão, boleto, cortesia e não
pagante (equipe, expositor, fornecedor, palestrante, instrutor, presidente de
mesa, coordenador, debatedor, apoio), por região; emissão de lista de
presença diária dos participantes por segmento.
1 Técnico para acompanhamento durante os 4 dias em que o Sistema estará
operando no Centro de Eventos - De 04 a 07 de Julho.
Informações que devem compor esse sistema:
1. Inclusão de todos os segmentos abaixo listados e retirada dos que não
estiverem na lista:
Apicultura
Aquicultura e Pesca
Avicultura
Artesanato
Bovinocultura
Caprinovinocultura
Seminário Cearense de Palma Forrageira
Seminário de Turismo Rural
Suinocultura
Equinocultura

Palestrante
Instrutor
Presidente de Mesa
Coordenador
Debatedor
Expositor
Fornecedor
Apoio
Eventos Paralelos
Visitante
2. Os campos de inscrição do Sistema deverão conter SOMENTE 1 campo
para preenchimento do endereço, 1 campo para complemento do
endereço, 1 campo para o CEP, 1 campo para a Cidade, 1 campo para
o Estado, 1 campo para o telefone fixo, 1 campo para o telefone celular
e 1 campo para o email.
NÃO interessa para o banco de dados do evento que exista a diferenciação
entre o endereço residencial e o comercial, bem como o email. O importante é
termos as informações completas de cada participante inscrito no evento.
3. Antes do inicio do pré-evento, o Sistema deve ser testado juntamente
com a pessoa do setor de informática do SENAR/CE, para checar se as
informações solicitadas nesta etapa estão todas contempladas.
OBS:
ESPECIFICAR NA FORMA DE PAGAMENTO QUE SERÃO 2 PARCELAS E
COLOCAR OS VALORES
PRIMEIRA PARCELA - ENTREGA DO SISTEMA ON LINE FUNCIONANDO.
SEGUNDA PARCELA - INSCRIÇÃO E CREDENCIAMENTO DURANTE O
EVENTO.

