
Manual de Inscrições



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 Jurídica, preencha os 
dados e clique e “Entrar”. 



• Criação de 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”.



• Ao realizar o login na Plataforma Desenvolve Cultura, você visualizará a seguinte 
página, onde encontrará o Edital “EXPO MIS”. 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, clique em
“iniciar processo de inscrição”



• Você será direcionado para esta página, onde deverá preencher as informações 
pertinentes ao projeto. Nome, Área Cultural, Categoria e eixo temático. Leia os termos e 
declaração de aceite, marque os campos ao lado e clique em “cadastrar”.



• Você será direcionado para a seguinte página. Preencha as informações corretamente e clique em 
“Gravar”. Siga para a aba seguinte, “Sócios”.



• Nesta aba você irá preencher as informações referentes à empresa proponente. 
Clique em gravar para salvar as informações.



• Nesta aba você irá preencher as informações referentes aos sócios da empresa 
proponente. Clique em “adicionar” para salvar as informações. Caso a empresa 
possua apenas um sócio, preencha apenas as informações referentes a ele.



• Nesta aba você irá preencher as informações referentes ao Responsável pela 
Execução do Projeto, que deverá ser o representante legal da empresa. Clique em 
gravar para salvar as informações.



• Nesta aba você ira responder questões sócio-econômicas referentes à empresa 
proponente. Preencha cada campo com atenção e clique em “gravar”.



• Nesta aba você irá preencher os dados referentes ao projeto cultural. Atente-se 
para que todos os campos sejam preenchidos com clareza. 









• Nesta aba você irá preencher a planilha orçamentária do seu projeto dividida por 
etapas. Os valores serão somados automaticamente pelo Sistema. A planilha 
orçamentária deve contemplar o valor total e exato do prêmio a ser recebido. 



• Nesta aba você irá indicar as etapas do cronograma de execução do projeto. 



• 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.



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.



Antes de finalizar a inscrição, você encontrará seu projeto na aba “Meus Projetos”, 
onde você poderá editar informações ou até mesmo excluir seu projeto.

Somente clique em “finalizar inscrição” quando tiver certeza que todas as 
informações fornecidas estão corretas.


