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MANUAL DE INSCRIÇÕES
EDITAL CULTURA PRESENTE NAS 
REDES 2

DESENVOLVE CULTURA



PARA A SUA INSCRIÇÃO

O sistema “Desenvolve Cultura” e toda a sua estrutura foi projetado
e otimizado para utilização através do navegador Google Chrome. A
utilização de outros navegadores pode acarretar erros ou
inconsistências nos dados informados durante o processo de
inscrição e acompanhamento dos projetos.

ACESSE: 

http://cultura.rj.gov.br/desenvolve-cultura/inscricao

http://cultura.rj.gov.br/desenvolve-cultura/inscricao


CADASTRO

Tela inicial para cadastro. Caso você já tenha login de Pessoa Física, preencha os dados e clique em 
“Entrar”.



Caso não possua login, clique em “Cadastrar-se”. Na tela que será aberta, clique em “Pessoa Física” e 
preencha os campos  solicitados.

Clique em “Enviar” e aparecerá a mensagem “Usuário criado com sucesso”. 
Você será direcionado para a página de login. Insira os dados cadastrados e clique em “Entrar”



Ao realizar o login na Plataforma Desenvolve Cultura, você visualizará a seguinte página:

Escolha o edital “Cultura presente nas Redes II” e clique em “Ver detalhes”;



Ao chegar nesta página, você será direcionado para a página “Inscrições”. Clique em “clique aqui” 
para completar o seu cadastro. 



Preencha todos os dados com as informações do CPF cadastrado e clique em “Atualizar”. Clique em 
“ok” na caixa de diálogo que aparecerá e você será direcionado para a tela de lista de editais 
novamente. 



Clique em “Ver detalhes”.



Você será direcionado novamente para esta página, onde você terá acesso a informações do Sistema de Inscrições,
legislações, Manual do Proponente, etapas, passo a passo, listas de documentação, modelos de anexos para
download, publicações pertinentes e perguntas frequentes (FAQ). Após a leitura atenta das informações e download
dos anexos, clique em “Iniciar processo de inscrição” e confirme a operação clicando em “ok”.



Neste momento, você iniciará o processo de inscrição da  Produção Cultural. Como na tela acima, preencha as 
informações solicitadas: Nome da Produção Cultural, a área cultural e o formato. Alguns campos já estarão preenchidos: 
Nome do Proponente, CPF e e-mail. 
Após o preenchimento,  você deverá ler e clicar para concordância do Termo de Compromisso de Adimplência e a 
Declaração de aceitação dos Termos do Edital. Clique em Cadastrar. 
Importante: nada do que for preenchido nesta tela poderá ser modificado após a submissão do projeto. Portanto, 
preencha com atenção.





Em “Dados do Proponente”, confira  e complete as informações, que já estarão, em partes, preenchidas 
automaticamente, e clique em “Gravar”.
Importante:  o “Código da Produção Cultural” será gerado automaticamente e não poderá ser alterado 
durante a inscrição da proposta.



A  aba “Área de planejamento”, deverá ser preenchida somente por residentes da cidade do Rio de 
Janeiro. O proponente residente na cidade do Rio de Janeiro irá visualizar o bairro cadastrado e confirmá-
lo na lista suspensa. Caso o seu bairro não se encontre na listagem, selecione o bairro imediatamente 
mais próximo geograficamente àquele que consta em seu comprovante de residência. Tal opção irá 
confirmar a sua Área de Planejamento no município supracitado. Clique em “gravar”. 
Atenção: se o seu município for outro, passe para a próxima etapa.



Em “Informações socioculturais”, preencha os campos eletivos e obrigatórios (os campos obrigatórios 
são acompanhados de asteriscos vermelhos). Em caso de dúvidas, passe o mouse nos textos de apoio 
constantes nas exclamações amarelas. Para finalizar esta etapa, clique em “gravar”.



Em “Dados da produção cultural”, a área cultural e o formato já estarão preenchidos.  
Em “Descrição da produção cultural”, você deverá descrever, de forma objetiva, a sua proposta de 
PRODUÇÃO CULTURAL, de modo a responder os questionamentos: “O que? Quando? Onde? Como? Qual 
será a duração? A qual público se destina?”. Este campo tem o limite de 2500 (dois mil e quinhentos) 
caracteres.
Dica: lembre-se que o leitor/avaliador não conhece o seu projeto. Capriche na clareza e objetividade!
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Em “Arquivos”, selecione o tipo de documento na lista suspensa que constará os documentos obrigatórios 
para a inscrição da PRODUÇÃO CULTURAL. Ao lado,  escolha o arquivo a ser anexado,  em PDF com, no 
máximo, 5mb, e depois, a data de vencimento do documento (opcional). Clique em “Enviar”



Na imagem acima, você poderá visualizar os documentos obrigatórios para a inscrição da PRODUÇÃO 
CULTURAL.
Importante: você só poderá submeter a proposta após o envio de todos os documentos obrigatórios. 



Após preencher todas as fases da 
inscrição, acesse o menu lateral 
esquerdo, clique em “Inscrições” e 
depois em “Meus Projetos” para 
visualizar todos os projetos 
constantes em seu cadastro. 



Localize pelo Código do Projeto,  a proposta de PRODUÇÃO CULTURAL que você deseja submeter nesta 
Chamada Emergencial. Clique em “Finalizar inscrição”. Esta será a sua última chance para revisar e editar 
a sua proposta antes de submetê-la.



Neste momento, aparecerá uma caixa de diálogo avisando sobre a necessidade de revisão da sua 
proposta. Os campos não preenchidos estarão sinalizados em vermelho. 



Em caso de pendências, verifique a listagem ao final da página e clique em “Editar Projeto”. Corrija com atenção 
todos os campos sinalizados. Após esse processo, retorne aos “Meus projetos” no menu “Inscrições” e clique 
novamente em “finalizar inscrição”. 



Após as devidas verificações e estando tudo corretamente preenchido, a opção “Enviar projeto 
para análise” estará disponível. Clique para submeter a proposta.



A submissão da proposta só será efetuada após estas confirmações.



Em caso de dúvidas, verifique o FAQ na página da SECEC (cultura.rj.gov.br). Caso a
dúvida persista, entre em contato através do endereço de e-mail:
culturapresentenasredes2@cultura.rj.gov.br

Pronto!

Não se esqueça de acompanhar as etapas do Processo Seletivo no DOERJ e nos
canais oficiais de comunicação da Secec RJ.
Todas as fases desta Chamada Emergencial serão realizadas através da Plataforma
Desenvolve Cultura, utilizando-se o mesmo login e senha cadastrados na inscrição
da Produção Cultural.
Caso o proponente tenha algum problema com seu login e senha, ou qualquer
outro problema referente à navegação no sistema Desenvolve Cultura, deverá
encaminhar e-mail para suportedesenvolvecultura@cultura.rj.gov.br
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