PRIMEIRO CONCURSO REGIONAL PARA ALTERNATIVAS DE MORADIA POPULAR
Prazo: 23/01/2014
Como encaminhar a ficha e os materiais
1. Você deve se registrar no site da AIH aquí
2. Depois, deve entrar no "Espaço de moradores organizados" usando o nome do usuário e a
senha fornecida durante o registro;
3. Depois, clicar no link do Artigo na caixa verde: Criar novo Artigo
4. Preencher apenas os seguintes campos do formulário "Artigo":


Campo de título. Você deve inserir: nome da organização, título da experiência, País;



Campo Editor. Você deve inserir: nome e endereço de e-mail de quem preenche o
formulário;



Introdução para o artigo. Copie e cole aqui o texto do resumo da “Ficha Resumo".
Insira a "Ficha Resumo" e outros materiais que você deseja anexar clicando, na barra
de ferramentas o ícone de clipe.
Vai se abrir uma janela para carregar os arquivos.
Você só pode carregar um arquivo de cada vez.
O tamanho máximo suportado para cada arquivo é de 5 Mb (5000 kb)
Clique em Examinar no campo "Arquivo".
Escolha o arquivo que deseja enviar e clique no botão Carregar arquivo Local.
Se o arquivo for pesado pode levar alguns minutos para carregar.
Se tudo correu bem, no campo "Introdução para o artigo" vai aparecer o ícone do
clipe, o nome e o tamanho do arquivo.
Repita este procedimento para todos os arquivos que você deseja carregar.
Uma vez o arquivo carregado, será mostrado seu nome e tamanho. Clique no botão
OK.
*** Você não precisa preencher outros campos do formulário***

Clique no botão enviar para su publicación no final do formulário e envie um e-mail
para nicolas@habitants.org. Colocar no objeto: COMPETIÇÃO REGIONAL DE
ALTERNATIVAS PARA MORADIA POPULAR + título do formulário (nome da organização,
experiência, título de país).
Para solucionar qualquer problema o para esclarecimentos, ponha-se em contato
com Nicola (nicolas@habitants.org).

