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MANUAL DE INSCRIÇÕES
EDITAL POVOS TRADICIONAIS PRESENTES RJ
CATEGORIA A – Pessoa Jurídica
DESENVOLVE CULTURA



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



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



Caso não possua login, clique em “Cadastrar-se”. Na tela que será aberta, clique em “Pessoa Jurídica” 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 “Povos Tradicionais Presentes RJ” e clique em “Ver detalhes”;



Ao ser direcionado para esta página, clique em “clique aqui” para completar o seu cadastro. 



Preencha todos os dados com as informações do CNPJ 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 PROPOSTA. Como na tela acima, preencha as informações solicitadas: Nome do
Projeto Cultural, a área cultural e o Povo ou Comunidade Tradicional do qual o proponente é pertencente. Alguns campos já estarão
preenchidos: Nome do Proponente/Razão Social, CPF/CNPJ 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.





Inscrição da PROPOSTA – Categoria A – Pessoa Jurídica

Aba “Proponente”:

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



Inscrição da PROPOSTA – Categoria A – Pessoa Jurídica

Aba “Sócios”:

Na aba “Sócios”, você irá preencher o nome e o CPF dos sócios da instituição, presentes nos atos 
constitutivos da Pessoa Jurídica PROPONENTE.



Em “Informações socioeconômicas”, preencha o Nome do Povo ou Comunidade Tradicional e marque os campos solicitados. Clique em “Gravar”.
Os dados serão utilizados apenas para o levantamento de indicadores e mapeamento socioeconômico dos Povos e Comunidades Tradicionais
representados pelos PROPONENTES inscritos nesta Chamada. As informações não serão utilizadas em nenhum tipo de avaliação ou habilitação
do projeto durante seu processo de participação no Edital.

Inscrição da PROPOSTA – Categoria A – Pessoa Jurídica

Aba “Informações Socioeconômicas”:



Inscrição da PROPOSTA – Categoria A – Pessoa Jurídica

Aba “Responsável Pela Execução”:

Nesta aba, você deverá preencher os dados do Representante Legal da Pessoa Jurídica, que assumirá a
responsabilidade pela proposta junto à SECEC, ou seja, por sua inscrição nesta Chamada Emergencial e por sua
execução, respondendo pela qualidade técnica do projeto, devendo estar apto a esclarecer seu conteúdo e a
supervisionar seu desenvolvimento.



Em “Resumo da proposta/Justificativa”, você deverá descrever a proposta de forma objetiva e resumida, em no máximo 2.500 (dois mil e
quinhentos) caracteres, incluindo espaços, devendo conter: o quê, quando, onde, como, duração e público. Além disso, deverá responder a razão da
proposta e qual o benefício que trará para o TERRITÓRIO TRADICIONAL onde atua, para o público a que se destina, para o Povo ou Comunidade
Tradicional envolvido; assim como a importância do território onde será realizada a MANIFESTAÇÃO CULTURAL.
Você também deverá descrever as 04 (quatro) ações de MANIFESTAÇÕES CULTURAIS de Povos e Comunidades Tradicionais que serão apresentadas
na CELEBRAÇÃO.

Inscrição da PROPOSTA – Categoria A – Pessoa Jurídica

Aba “Dados da Proposta”:



Em “Orçamento”, preencha os valores necessários para a realização da proposta, divididos entre as seguintes etapas,: 1. Custos com Desenvolvimento
Sustentável do Povo ou Comunidade Tradicional; 2. Pessoal - Prestadores de Serviços que atuarão na Manifestação Cultural; 3. Equipamentos / Material /
Estrutura / Logística que serão utilizados na Manifestação Cultural; 4. Divulgação, Mídia e Comunicação que serão utilizados na Manifestação Cultural; 5.
Impostos, Taxas e Seguros; e 6. Gestão da PROPOSTA.
Em “Subitem”, preencha a rubrica a ser criada. Exemplo: “Locação de Som”; em Unidade, selecione o tipo de gasto que será feito. Exemplos: “Cachê”, ou “Diária”;
em “Qtde.”, informe numericamente quantas unidades dessa rubrica serão necessárias; Em “Valor Unitário”, preencha quanto custa 01 unidade da rubrica; em
“Qtde. de Unidade”, informe numericamente a ocorrência que a rubrica será necessária.
O “Subtotal” será calculado automaticamente. Clique em “Adicionar”.

Inscrição da PROPOSTA – Categoria A – Pessoa Jurídica

Aba “Orçamento”:



O valor total deverá somar exatamente R$ 80.000,00.
O orçamento deverá prever, pelo menos, 50% do valor total do aporte para custos que contribuam para o
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL dos Povos e Comunidades Tradicionais, tais como: custos com garantia
da segurança alimentar e nutricional dos indivíduos dos Povos e Comunidades Tradicionais; infraestrutura
adequada para os TERRITÓRIOS TRADICIONAIS; acesso à informação e ao conhecimento; exercício de
práticas comunitárias, memória cultural e identidade racial e étnica; acesso aos recursos naturais que
normalmente utilizam para sua reprodução física, cultural e econômica; entre outros.
Você poderá prever até 20% do aporte para a gestão da PROPOSTA de MANIFESTAÇÃO CULTURAL, através
de gastos como: Prestação de Contas; Produção Executiva; Administração; Contador; etc.
Obs.: é recomendada a previsão de contratação de profissional capacitado para a gestão da proposta e
prestação de contas.

Inscrição da PROPOSTA – Categoria A – Pessoa Jurídica

Aba “Orçamento”:



Em “Anexos”, selecione o tipo de documento na lista suspensa que constará os documentos obrigatórios para
a inscrição da PROPOSTA. 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 “Anexar”

Inscrição da PROPOSTA – Categoria A – Pessoa Jurídica

Aba “Anexos”:



Na imagem acima, você poderá visualizar os documentos obrigatórios para a 
inscrição da PROPOSTA.

Importante: você só poderá submeter a proposta após o envio de todos os 
documentos obrigatórios. 

Inscrição da PROPOSTA – Categoria A – Pessoa Jurídica

Aba “Anexos”:



Inscrição da PROPOSTA – Categoria A – Pessoa Jurídica

Aba “Revisar e Enviar”:

Nesta aba, clique em “Clique aqui para revisar e enviar”

Clique em “Fechar” na caixa de diálogo e revise a sua proposta.



Verifique se há alguma pendência, no final da página, e clique em “Editar Projeto”. Corrija com atenção
todos os campos sinalizados. Após esse processo, retorne para a aba “Revisar e Enviar” e clique novamente
em “Clique aqui para revisar e enviar”

Inscrição da PROPOSTA – Categoria A – Pessoa Jurídica

Aba “Revisar e Enviar”:



Inscrição da PROPOSTA – Categoria A – Pessoa Jurídica

Aba “Revisar e Enviar”:

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:
povosecomunidadestradicionaisrj@cultura.rj.gov.br

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 Proposta.
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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