
FAQ: Registro do usuário 

 

Como se registrar no Mercadinho Musical 

Para se cadastrar, basta clicar no botão “Registre-se Agora” encontrado no topo de todas as 

páginas do site e preencher o formulário em https://www.Mercadinho Musical/register com 

seus dados. 

 

Campos em negrito são obrigatórios. Depois de salvar seus dados, você receberá 

automaticamente um e-mail na caixa de correio indicada para concluir o registro. Este e-

mail conterá um link que precisará ser clicado para confirmar o registro. O endereço e-mail 

indicado durante o registro será aquele em que todas as respostas aos anúncios e todas as 

comunicações de serviço serão entregues pelo Mercadinho Musical. 

 

Por que se registrar? 

Ao se cadastrar você pode acessar sua área privada e aproveitar os serviços gratuitos 

oferecidos pela Mercadinho Musical como inserir, modificar, cancelar seus anúncios, 

contatar anunciantes e músicos, ativar os serviços "Avise-me" e "Meus Favoritos" 

 

Eu não recebi o e-mail de confirmação. Como posso recebê-lo? 

Pode haver atrasos no recebimento do e-mail devido ao seu provedor, nesse caso, aguarde 

alguns minutos. Se você não receber um e-mail após a espera, por favor, escreva para 

tech@mercadinhomusical.com.br indicando seus dados e o e-mail com o qual você se 

registrou, nós o enviaremos de volta para você. 

 

Não me lembro dos detalhes do meu login, como posso fazer? 

Se você esqueceu sua senha, digite o endereço de e-mail usado durante o registro no 

espaço fornecido na parte inferior da página de entrada. Nós lhe enviaremos o link para 

redefinir sua senha. 

 

Eu gostaria de alterar meus detalhes de login, como posso fazer? 

Acesse seu painel de controle e clique no botão "Meus dados pessoais". Uma página será 

aberta, na qual seus dados pessoais serão exibidos. Você tem permissão para alterar a 

senha de referência. 

 

Existe uma diferença entre maiúsculas e minúsculas ao digitar a senha? 

Sim, é necessário respeitar as letras maiúsculas e minúsculas. Se você digitar a senha 

errada e receber a mensagem "Essas credenciais não foram encontradas em nossos 

registros.", verifique se observou corretamente maiúsculas e minúsculas. 

 

Posso cancelar completamente meu registro? 

Sim. Para fazer isso, você deve escrever para tech@mercadinhomusical.com.br fazendo 

uma solicitação específica e especificando seus dados de acesso e o e-mail com o qual 

você se registrou. Seu nome e anúncios serão removidos do nosso banco de dados. 
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