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COMO CRIAR UMA CONTA DE USUÁRIO

Antes de fazer uma solicitação de financiamento em nome de uma organização usando o sistema de solicitação de financiamento da GBT, você deve se registrar como usuário. Siga estas etapas para configurar uma nova conta de usuário.
Visite a página inicial do sistema de solicitação de financiamento da GBT em

https://gbt-portal.idea-point.com/Patient-CBO.aspx

Esta captura de tela mostra a página inicial para solicitações de financiamento de apoio a parcerias e engajamento comunitário (CEP).
Você pode acessar informações sobre os tipos de suporte, condições de elegibilidade, etapas a seguir e perguntas frequentes clicando
nas opções encontradas nesta página. Para isso, basta clicar no menu suspenso do tipo de financiamento correspondente e selecionar
“Saber mais”.
Para começar a criar uma nova conta de usuário,
clique em "CRIAR UMA CONTA" (CREATE
ACCOUNT) no canto superior direito da tela.

Apoio a parcerias e engajamento comunitário

A GBT colabora com organizações sem fins
lucrativos com foco em doença falciforme
e na luta contra as desigualdades na
saúde para apoiar programas inovadores e
atividades de educação e conscientização.

Subsídios do CE&P e eventos e patrocínios corporativos

Observação: Não aplicável a organizações
sem fins lucrativos localizadas fora dos EUA
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Criar uma nova conta
«*» Indica o campo obrigatório

Sobrenome

Nome
Endereço de e-mail

Telefone
Leia as seguintes informações importantes antes de criar sua conta:

País

Este site permitirá que você faça uma conta personalizada para realizar atividades.
Para criar uma conta personalizada, você deve fornecer alguns dados pessoais,
incluindo seu nome e seu endereço de e-mail. Usaremos as informações que
você enviar para manter sua conta, para preencher automaticamente outros

Senha

formulários do site e conforme descrito em na Política de Privacidade da GBT.

Redigite a senha

Ao clicar no botão “Concordo”, você reconhece e concorda com os seguintes
termos:
• Você confirma que analisou, concorda e compreende a Política de
Privacidade, você concorda com a coleta e uso de seus dados pessoais
para uso neste programa ou de outra forma conforme o consentido.
• Nenhuma relação confidencial é estabelecida ou implícita pela aceitação
ou consideração por parte da empresa das informações enviadas.
• De tempos em tempos, podemos entrar em contato com você sobre
solicitações de propostas futuras.
Se você mora fora dos Estados Unidos:
• Ao clicar no botão “Concordo”, você aceita a transferência e o
processamento dos seus dados pessoais para países fora do seu país
de residência, especificamente os Estados Unidos da América, que
podem ter regras de proteção de dados diferentes daquelas do seu país
de origem.

Insira o código exibido

Eu concordo

• Se você residir na UE, você informará dados pessoais cuja proteção
é regulada pelo Regulamento da UE 2016/679 relativo à proteção de
indivíduos com relação ao processamento de dados pessoais (“GDPR”)
desde 25 de maio de 2018.
• A nossa Política de Privacidade descreve como a GBT coleta, usa,
divulga e gerencia as suas informações pessoais. Consulte a seção

Política de Privacidade.
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Para validar sua conta, você tem 2
opções de recebimento do código de
verificação:
• Por e-mail ou
• Por telefone celular / SMS. Podem
ser aplicadas taxas de mensagens e
dados do seu provedor de serviços de
telefonia móvel.

Para nos ajudar a verificar sua identidade, um código de validação será
enviado a você
Número de telefone (o código será enviado por SMS. O formato deve
conter +55 códico de sua cidade e número do telefone, (ex: Podem ser
aplicadas taxas de mensagens e dados.

Se você optar por receber o código
de verificação por e-mail, o sistema
usará o endereço de e-mail que você
inseriu na tela anterior ao criar a conta.

Para números de telefone celular dos EUA, use o formato:
+1 xxx xxx xxxx
Para números de telefone celular no Brasil, use o formato:
+55 (cidade) numero de telefone ex: +5511989872525.

Telefone

Depois de escolher “endereço
de e-mail”, clique em
“Enviar código de validação” e
verifique sua conta de e-mail.

 Endereço de e-mail (o código será enviado por e-mail. Caso não veja
o e-mail na caixa de entrada, verifique a caixa de spam).

Insira o código aqui
Número do código

Validar conta

Você receberá um e-mail de
no-reply@gbt.com com um
código de validação para
completar o processo de validação.

Enviar código de validação

COMO CRIAR UMA CONTA DE USUÁRIO

Para nos ajudar a verificar sua identidade, um código de validação será
enviado a você

Se você optar por receber o código
de verificação por SMS, digite seu
número de telefone.

 Número de telefone (o código será enviado por SMS. O formato deve
conter “+” e o código do seu país antes do número do telefone. Podem ser
aplicadas taxas de mensagens e dados).

•	Para números de telefone celular dos
Estados Unidos, use o formato:
+1 xxx xxx xxxx

Para números de telefone celular dos EUA, use o formato:
+1 xxx xxx xxxx
Para números de telefone celular de fora dos EUA, use o formato:
+55 (código cidade) número do telegone ex: +5511989872525

•	Para números de telefone celular de
do Brasil use o formato: +55 (código
cidade) número de telefone

Telefone
Endereço de e-mail (o código será enviado por e-mail. Caso não veja o
e-mail na caixa de entrada, verifique a caixa de spam).

Insira o código aqui

Após inserir o número de telefone,
clique em “Enviar código de
validação” e verifique seu celular.

Número do código

Validar conta

Você receberá um SMS contendo
um código de validação

Enviar código de validação
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Cole o código de validação do
e-mail ou da mensagem de texto
(dependendo da forma como você o
recebeu) em “Insira o código aqui”.

Insira o código aqui

Validar conta

Após validar a conta, clique
em “Entrar agora” para
enviar uma solicitação de
financiamento.

Entrar agora

Reenviar código de validação
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Deu certo! Esta é a página de login da
conta. Agora você já pode usar o sistema.
Insira
seu endereço de e-mail
e
sua senha
para completar o processo de login.

No futuro, esta será a página para a
qual você será direcionado sempre
que clicar em “Enviar solicitação de
financiamento”.
Não se esqueça de salvar o
nome de usuário e a senha
para recuperá-los quando for
necessário.

Endereço de e-mail

Senha

