


Para sua inscrição

O Sistema Desenvolve Cultura e toda 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.

Para iniciar a sua inscrição, acesse: 

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

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


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

Caso não tenha, clique em “Cadastrar-se” para criar um login. 



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”.



Ao realizar o login na Plataforma Desenvolve Cultura, você
visualizará a seguinte página, onde encontrará o Edital
“Credenciamento de Pareceristas”. Clique em “ver detalhes”.



Você será direcionado para a seguinte página, onde você terá
acesso a informações do Sistema de Inscrições; Etapas do
processo; Passo a passo; Documentações para a inscrição;
Documentação obrigatória para a contratação; Downloads de
anexos; além das Legislações e Publicações pertinentes.

Após a leitura completa e atenciosa do edital e anexos obrigatórios,
complete seu cadastro para realizar a inscrição.



Você será direcionado para esta página, onde deverá preencher as
informações pertinentes ao candidato. Clique em “atualizar” para
gravar as informações no sistema.



Novamente você será direcionado para esta página. Clique em 
“ver detalhes”.



Após completar seu cadastro, clique em “Iniciar processo de inscrição”.



Neste momento, você iniciará o seu processo de inscrição. Na
tela abaixo, confira seus dados e clique nos aceites dos termos
do Edital. Depois, clique em “Cadastrar”.



Nesta aba você irá preencher as informações referentes ao
candidato. Clique em gravar para salvar as informações.



Nesta aba você irá preencher as informações Sócio
culturais do candidato. Clique em “gravar” para salvar as
informações.



Nesta aba você irá preencher às informações referentes a Experiência Profissional 
Principal. 
Atenção: A área cultural principal escolhida será a considerada para a Classificação por 
Área, sendo sua principal área de pontuação.
Todas as Atividades inseridas nesta área devem ser correspondentes à Área Cultural 
Principal escolhida e estar comprovadas no arquivo COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL PRINCIPAL anexada na aba “Anexos”. Após completar o preenchimento, 
clique em “Adicionar Experiência Profissional Principal” para salvar as informações.



Nesta aba você irá preencher sua formação Acadêmica. Todas as
formações aqui listadas devem se referir a diplomas e certificações
de cursos devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação,
e sua comprovação constar anexada na aba “Anexos”. Após
preencher, clique em “Adicionar Formação Acadêmica” para salvar
as informações.



Nesta aba você irá preencher sua Experiência Profissional Complementar.
Aqui você irá listar as experiências NÃO INDICADAS na área cultural
principal. ESTA ABA NÃO É DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO, no
entanto, todas as experiências complementares aqui listadas devem constar
em 1 (um) único arquivo, COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL COMPLEMENTAR, anexado na aba “Anexos”.



Nesta aba você irá anexar todos os documentos obrigatórios
estabelecidos no Edital para inscrição do projeto. Somente serão
aceitos documentos no formato PDF com o máximo de 5mb, para
cada arquivo.



Lembre-se de revisar todos os dados do seu projeto antes de enviar.
Após o envio da inscrição, as informações fornecidas não poderão 
ser modificadas.



Pronto, sua inscrição foi enviada. Na aba “meus projetos” você
poderá acompanhar seu andamento




