
TUTORIAL
APP CONECTE‐SE

Condôminos 



O QUE É O CONECTE-SE?
Um aplicativo com as principais tarefas 
do seu condomínio. São várias 
ferramentas e funcionalidades feitas 
especialmente para tornar o seu dia a dia 
mais simples de um jeito fácil e muito 
rápido, com apenas alguns cliques.











O próximo passo é selecionar seu perfil. Caso seu 
usuário esteja associado a mais de um condomínio ou 
unidade, será exibida a seguinte tela, com perfis 
disponíveis para acesso.



Clique na ferramenta AVISOS.

LENDO AVISOS

Na seta, clique no aviso desejado.



Clique na ferramenta AVISOS.

LENDO AVISOS

Se houver 
anexo, 
clicar aqui.

Data da 
publicação.



Após logar no app, clique em PAINEL, na parte superior da  tela.

Clique em GERENCIAR RESERVAS.



Clicar em SOLICITAR NOVA RESERVA.



Na seta, selecione um dos espaços desejados e clique em 
AVANÇAR.



Após, selecione a data desejada e clique em AVANÇAR.



Aceite os termos para uso do espaço e selecione AVANÇAR e 
pronto! Sua solicitação será enviada ao síndico para aprovação.

Caso seu condomínio não opte pela aprovação do síndico,  se a data estiver 
livre, a reserva estará confirmada.



Clicar em GERENCIAR CONVIDADOS.

CRIANDO LISTA DE CONVIDADOS PARA O SALÃO

Clique em CRIAR NOVA LISTA.



Clique em GRÁFICOS FINANCEIROS.

ACESSANDO GRÁFICOS



ACESSANDO GRÁFICOS

Selecione a conta desejada.



Clique em FINANCEIRO.

ACESSANDO O EXTRATO FINANCEIRO E BOLETOS



Neste campo é disponibilizada a segunda via de boleto.

ACESSANDO O EXTRATO FINANCEIRO E BOLETOS



Consulte o extrato por período e por conta.

ACESSANDO O EXTRATO FINANCEIRO E BOLETOS



Clique em CHAMADOS.

ABRINDO UM CHAMADO

Clicar em ABRIR NOVO CHAMADO



Selecione a categoria.

ABRINDO UM CHAMADO



Selecione a categoria.

ABRINDO UM CHAMADO

Insira um 
assunto

Descreva a 
situação

Registre o 
chamado para 
finalizar.

Se desejar, é 
possível 
anexar foto ou 
documento



Clique em GERENCIAR OCORRÊNCIA.

REGISTRANDO OCORRÊNCIA



Preencha os campos com a descrição da situação.

REGISTRANDO OCORRÊNCIA

Registre a 
ocorrência 
para finalizar.



Clique em VINCULAR DEPENDENTES.

CADASTRANDO DEPENDENTES



Clique em VINCULAR DEPENDENTES.

CADASTRANDO DEPENDENTES

Clicar em VINCULAR DEPENDENTES.



Informe a afiliação.

CADASTRANDO DEPENDENTES



Após, informe o nome completo e o e-mail do dependente.

CADASTRANDO DEPENDENTES

O dependente receberá um link para cadastro de senha no e-
mail informado.



FICOU COM DÚVIDAS?
Procure a administração do condomínio e 
fale com o gestor condominial ou envie 
um e-mail.


