


PASSO A PASSO COMPROVAÇÃO
DE ATUAÇÃO CULTURAL



VOCÊ SABE O QUE É UMA COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO CULTURAL ?

Comprovação de atuação cultural, são todos os materiais que comprovem as realizações culturais
promovidas pelo proponente: Print, fotos, notícias, matéria de jornal ou revista, publicação em rede
social, material de divulgação (clipping, folheto, folder, banner, programa etc), e declaração de empresa
com finalidade cultural, na qual já atuou.



APRENDA COMO FAZER A SUA COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO CULTURAL 

Primeiramente será necessário juntar todo material que comprove sua atuação na área de cultura, para
transformá-lo em um arquivo único e enviá-lo ao Sistema Desenvolve Cultura. Pegue todo o material
impresso e o converta em digital através de fotos ou scanner. Os materiais onlines, serão aceitos
através de prints de tela e comprovados através de link.



POSSO ENVIAR OS ARQUIVOS SEPARADOS?

Para o envio, escolha seu programa de imagem favorito (photoshop, canva,
powerpoint, illustrator...) para organizar o material digitalizado e os referidos prints
em um arquivo único PDF, de no máximo 5MB. Não esqueça de destacar o nome do
proponente, as respectivas datas de realização e as fontes de referência ou links para
comprovações, em caso de materiais virtuais.



EXEMPLOS DE COMPROVANTES DE ATUAÇÃO CULTURAL (PESSOAS JURÍDICAS)

Espetáculo: Na ponta do pé

Proponente: Cultura Carioca Producões Artísticas - Eireli
Nome fantasia: Cultura Carioca

Data: 5,6,7 de outubro de 2015

Fonte:https://m.facebook.com/ 
cultura.carioca/napontadope

Espetáculo: Talent Show

Proponente: Cultura Carioca Producões Artísticas - Eireli
Nome fantasia: Cultura Carioca

Data: 23 de outubro de 2015

Fonte: cartaz impresso



EXEMPLOS DE COMPROVANTES DE ATUAÇÃO CULTURAL (PESSOAS FÍSICAS)

Evento: Noites de Jazz 

Proponente: Pedro Henrique Alves Nome artístico: Pedro 
Sá

Data: 24 de agosto de 2019

Fonte: cartaz impresso 

Evento: Lançamento do livro- Livro de Arte

Proponente: Heloísa Penha Nome artístico: Helô Penha 

Data: 30 de novembro de 2012

Fonte: O Jornal 
http://www.ojornal.com/en/component/k2/item/80-
caderno-cultural-o-jornal

a p r esen t a çã o d o s ca n t o r es:

Ca r lo s, Sér g io e Ped r o Sá

Bar do Jazz: Rua Jazz, 22



QUAL O PRÓXIMO PASSO APÓS A CRIAÇÃO DO PDF? 

Com o PDF pronto, você poderá anexá-lo no Sistema Desenvolve Cultura do SECEC, dentro do edital ao
qual você concorrerá. O passo a passo: Arquivos -Escolher - Comprovação de atuação cultural -
Escolher Ficheiro - Anexar - Enviar.
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