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1) Acessar o site da Prefeitura de Juiz de Fora;

https://www.pjf.mg.gov.br/

https://www.pjf.mg.gov.br/


  

2) Acessar o Prefeitura Ágil;

Clicar no primeiro canto 
informativo, na  lateral 

direita (Prefeitura ÁGIL);

CADASTRAMENTO - CPFE



  

3) Selecionar a opção “Protocolos”;
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4) Fazer login com seu e-mail;

IMPORTANTE

Todas as informações sobre 
o andamento do cadastro 
deverão ser acompanhadas 
através do e-mail informado;
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 Quando o e-mail já é cadastrado no Prefeitura 
   Agil: 

Digitar a senha e prosseguir com o Cadastro 
Cartão Passe Fácil Estudante;

Quando o e-mail não é cadastrado no 
Prefeitura  Agil:

Preencher as informações para criar um login e 
prosseguir com o Cadastro Cartão Passe Fácil 
Estudante 
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5) Selecionar cadastro;

Opção Cadastro 
Cartão Passe Fácil 

Estudante;
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6) Ler com atenção as orientações e solicitações na ficha de cadastro;
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Obs.: Caso seja necessário, utilizar o campo “DESCRIÇÃO”  no final da ficha, para fazer as declarações 
solicitadas no cadastro; 

         Caso haja cadastro de outros membros da família informar o nome completo e/ou o número de protocolo.
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8) Clicar em “Anexar” para enviar os documentos solicitados para completar o cadastro. 

● Obs.: Imagens anexadas que não estiverem nítidas não serão aceitas e o cadastro será 
automaticamente indeferido;
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9) Protocolar: 
● Após preencher todos os campos 

obrigatórios  e anexar todos os  
documentos solicitados, o botão 
de protocolar, no fim do cadastro, 
estará disponível.

● Obs.: Não esquecer de enviar a 
confirmação
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10) Fim do cadastro !!! Não esquecer de guardar o número do protocolo gerado e 
acompanhar através do e-mail informado a movimentação da solicitação. 
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Caso haja solicitação para irmãos ou outro membro familiar, o responsável 
deve repetir o processo para novo cadastramento, conforme indicado abaixo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS:
● Os cadastros serão analisados por uma comissão e o retorno será de 

acordo com as demandas.
● As fichas serão analisadas conforme data de inscrição / entrada no 

cadastro;
● Qualquer dúvida no cadastramento procurar o Atendimento ao 

Cidadão.
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7) Preencher a ficha de cadastro com todos os dados obrigatórios. 

● Obs.:.: Os campos marcados com *(asterisco) vermelho não podem estar em braco;
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