
Guia de atualização do Perfil do Candidato
Leia este guia com atenção antes de atualizar sua página



Introdução

A Essent Jus agora 

oferece uma página 

para apresentar 

detalhadamente o 

candidato e direcionar o 

visitante para a doação. 

Você pode personalizar 

os dados, imagens e cor 

da página, dentro de uma 

estrutura predefinida.

Leia com atenção, conheça 

os detalhes da página e 

como atualizá-la.

BANNER PRINCIPAL

Escolha a cor tema do site

Foto de perfil do candidato

SOCIAL

Contador de visitas

TÓPICOS

Insira um título e informações 

sobre o candidato e seu 

histórico em lista de tópicos.

TEXTO ADICIONAL

Aqui você escolhe se deseja 

manter o texto predefinido 

explicando a doação 

(recomendado) ou editar e 

incluir outro texto.

TÓPICOS ADICIONAIS

Aqui você escolhe se deseja manter os 

tópicos predefinidos sobre a segurança da 

doação (recomendado) ou editar e incluir 

os tópicos que desejar.

Compartilhe a página em redes sociais e apps

Defina o título da abertura da página

Insira um texo de introdução

Complemente a galeria com um texto 

livre a respeito do candidato.

GALERIA DE 4 FOTOS

Insira 4 fotos diversas do 

candidato, no formato 

horizontal.



Editar a página

Você irá alterar as 

informação da página 

através do Gerenciador.

Faça login com seu usuário 

e senha e você irá acessar o 

painel de gerenciamento.

Dica: mantenha duas guias abertas 

no navegador: uma com o site, 

outra com o Gerenciador, para 

verificar o resultado da edição em 

tempo real, a cada vez que salvar e 

atualizar a página do site.

contribua.essentjus.com.br/gerenciador

MENU

Aqui você escolhe qual 

parte do site deseja editar.

INSERÇÃO DOS DADOS

Aqui você irá lançar os dados (textos, imagens, etc) 

nos campos relativos à cada item do menu.

INÍCIO DO GERENCIADOR

contribua.essentjus.com.br/gerenciador


Meus dados

1. Escolha foto principal do candidato

Trate ou corte a foto antes de enviar. Ou então o 

sistema cortará automaticamente para encaixar

no formato circular. 

Selecione a foto clicando no botão “Alterar imagem”.

Foto com no mínimo com 500x500px.

Clique em “Alterar imagem”.

2. Selecione a cor tema do site

Clique em uma das cores predefinidas.

3. Alterar senha

Digite sua nova senha e salve as alterações.

Para confirmar qualquer alteração no conteúdo, 

em qualquer parte do site, clique sempre no 

botão Salvar Alterações.

MEUS DADOS NO GERENCIADOR
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Perfil

4. Título do banner

Limite de 100 caracteres.

Depois, clique em Salvar.

5. Texto de introdução do banner

Limite de 250 caracteres.

Depois, clique em Salvar.

6. Tópicos sobre o candidato

Título: limite de 150 caracteres.

Tópicos: limite de 250 caracteres por tópico.

Depois, clique em Salvar.

Para incluir um tópico:

a) Digite o texto na caixa de texto.

b) Clique no botão em “Inserir”.
Para editar um tópico, clique no Lápis.

Para excluir um tópico, clique no ícone Lixeira.

Para ordenar um tópico, clique na seta e arraste.

Depois, clique em Salvar. 

PERFIL NO GERENCIADOR
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Perfil

7. Texto adicional (no rodapé da página)

O sistema já traz um texto predefinido, para o 

visitante saber mais sobre a doação. Se desejar, 

você pode editar e substituir por outro texto.

Título: limite de 80 caracteres.

Texto: limite de 350 caracteres.

Depois, clique em Salvar.

8. Tópicos adicionais (no rodapé da página)

O sistema já traz tópicos predefinidos sobre 

a segurança na doação. Se desejar, você pode 

editar e redigir outros tópicos.

Título: limite de 80 caracteres.

Texto: limite de 200 caracteres por tópico.

Depois, clique em Salvar.
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Galeria de imagens

9. Galeria de imagens

Clique em “Selecionar imagem”.

Encontre a foto (precisa ser horizontal)

Imagem com 960x570px ou superior.

Clique em “Enviar”.

Para mudar a ordem das fotos, clique na miniatura 

(no Gerenciador) e arraste para cima ou para baixo. 

Depois, clique em “Ordenar exibição”.

Dica: evite enviar fotos em resolução muito alta ou muito 

pesadas. Isso torna a atualização mais lenta. Reduza e recorte 

as imagens como preferir, antes de enviar. De qualquer forma, 

o sistema irá cortar automaticamente para enquadrar no 

espaço disponível.  

10. Texto

Título: limite de 80 caracteres.

Texto: limite de 550 caracteres.

Depois, clique em Salvar.

GERENCIADOR

Editar a página
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Link de doação

O site apresenta 4 vezes o link para a tela de checkout 

do Robô de Arrecadação, na Essent Jus - o único 

direcionamento possível dentro da navegação. Todos 

os links levam o usuário para a mesma página, para 

convertê-lo em um doador da sua campanha.



Publiquei uma informação errada, e agora?

Se você percebeu um erro de digitação, uma informação errada ou se a foto não ficou bem no site,

não se apavore! O site só será visto por alguém depois que você compartilhar o link.

Tudo que você lançou ou alterou uma vez pode ser editado novamente.

Você pode editar os textos e tópicos que lançou, a qualquer momento, a qualquer hora.

Você pode editar a foto no seu computador e postá-la novamente.

Salve no gerenciador e olhe como ficou no site (pressione “F5” no teclado para atualizar o site e ver as alterações.)

Se não ficou como você queria, volte ao gerenciador e efetue novas alterações.

Edite a informação quantas vezes forem necessárias, até o resultado ficar como você quer.



w w w . e s s e n t j u s . c o m . b r

Desejamos muito sucesso 
para sua campanha!


