1 – Convite do moderador:

2 – Clique em Inscreva-se neste grupo!
O link ativo sempre vai estar associado ao e-mail convidado.
3 – Vai abrir a página do Grupo do CEO no Yahoo Grupos:

4 – Clique em + Ingressar no grupo
5 – Vai abrir a página de acesso ao Yahoo:

6 A – Se já for usuário do Yahoo Grupos digite seu e-mail ou nome de usuário e clique em Próxima. Nesse caso basta
acessar com seu usuário e entrar no passo 14.
6 B – Se não já for usuário do Yahoo Grupos digite seu e-mail ou nome de usuário e clique em Cadastre-se.
7 – Vai abrir o formulário de cadastramento:

Preencha com o e-mail Yahoo que vai ser criado na hora (o Yahoo vai dar algumas opções) ou utilize um email pessoal já existente (nesse caso clique em Prefiro usar meu próprio endereço de e-mail - IDEAL) e
clique em Continuar.

8 – Vai abrir uma janela de confirmação do e-mail

Clique em Enviar-me um código

9 – Vai abrir a seguinte janela no navegador:

10 - Verificar e-mail com código em sua caixa postal

11 - Digite o código:

E clique em Verificar.

12 – Vai abrir nova janela no navegador

Clique em Comece agora.

13 – Vai ser redirecionado a pagina do Grupo do CEO, mas dessa vez o usuário já vai estar logado:

Clique em + Ingressar no grupo.

14 – Vai abrir uma janela com as opções de e-mail e entrega de mensagens:

Entrega de mensagem (o quê significa cada opção):
E-mail individual – O usuário vai receber todos e-mails enviados no grupo.
Resumo diário – O usuário vai receber um resumo diário com todos e-mails enviado no grupo
naquele dia.
Avisos especiais – O usuário vai receber apenas mensagens dessa categoria
Sem e-mails – O usuário acessa os e-mails enviados apenas pela página do grupo no Yahoo.

Após definir o e-mail, escolher a forma de recebimento das mensagens, e digitado o código exibido, clique
em Enviar pedido.

15 – Processo finalizado!!! Usuário passa a ser um membro do grupo com acesso as mensagens e recursos:

16 – Um e-mail de confirmação será enviado para a Caixa Postal:

