
Manual de 
Inscrição do 
ENART 2022
Passo a Passo via MTGNET

Enviar  para secretaria@mtg.org.br as planilhas gerais das 
Regiões onde ocorreram a etapa regional do ENART. (prazo 
máximo: 25 de julho)

mailto:secretaria@mtg.org.br


Passo 1 – Entrar no MTGNET



Passo 2 – Clique na opção: ENTIDADES e após, na 
opção LISTA



Passo 3 – Digite o nome da entidade em que deseja 
inscrever o concorrente e clique em “Procurar”



Passo 4 – Dê 2 cliques no nome da entidade (linha 
amarela) 



Passo 5 – Na tela inicial da entidade escolhida, 
(abaixo dos dados cadastrais) clique no botão:
 “ENART 2022” 



Passo 6 – Na tela aparecerá os associados da entidade 
com Cartão Tradicionalista em dia, e ao seu lado um 
botão: “Nova Inscrição”



Passo 7 – Ao clicar em “Nova inscrição” aparecerá a 
opção de categoria ou Modalidade e se é titular ou 
suplente (para quando houver)



Passo 8 – Após escolher a modalidade, confirme a 
inscrição . Se o participante for concorrer em mais de 
uma categoria ou modalidade repita o processo indicando 
a nova modalidade.



Passo  9 – Pode Conferir sua inscrição clicando em 
inscritos por categoria!



INSCRIÇÃO DE INSTRUTOR E MÚSICO: (O músico é 
necessário só  informar  a força em que ele irá tocar ou cantar,  portanto, inscrito em apenas um grupo já está validada a 
informação,  porém, indicamos inscrevê-los  em cada grupo que irão representar  para  otimizar o controle  e  histórico 
da  entidade)



Clique em “Inscrição Outros”



Pesquise pelo nome, ou pelo CPF ou ainda pelo RG - 
opte pelo cartão de instrutor ou músico e proceda a 
nova inscrição.



Após todas as inscrições feitas, verifique sua lista em 
inscritos por categoria.



Os inscritos estarão nessa lista. Sucesso no ENART!
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