
PASSO A PASSO – Inscrição - Sistema SIC Cultura



2. Acesse o 
sistema SIC Cultura

1. Cadastro Agente Cultural

Endereço do Sistema SIC 
Cultura 
www.sic.cultura.pr.gov.br/
Para efetuar a inscrição do 
seu projeto, você deverá 
efetuar um cadastro como 
agente cultural.

Depois de efetivar
o cadastro, você
poderá acessar o sistema.

https://www.sic.cultura.pr.gov.br/


3. Informe seu 
usuário e senha

Ao entrar no sistema você
irá observar a tela abaixo
e deverá selecionar o
módulo Agente Cultural.

4. Selecione o módulo 
agente cultural.



6. Selecione a aba meus
projetos e após escolha o edital.

5. Ao entrar no módulo selecione a
aba projetos para dar início a edição
das informações.



7. Após selecionar o edital, o participante poderá baixar os
anexos para preenchimento e dar início a inscrição do projeto.



8. Para iniciar um novo projeto o participante deverá ler
atentamente o edital e após selecionar o combo que
indica que ele está de acordo com o mesmo.



9. Ao entrar na página o participante deverá selecionar Projetos e

ao abrir o combo clicar em Meus Projetos.



10. Entrando em Meus Projetos o proponente deverá se

certificar se o Edital escolhido é o correto e iniciar sua inscrição

selecionando o campo + Inscrever Projetos.



11. Após a seleção + Inscrever Projetos o proponente será

encaminhado para o Edital 01/2022 - Premiação Arte Urbana: Grafite,
Educação e Cultura – Escolas Coloridas do Paraná, onde poderá baixar
ele na íntegra e seus anexos. É importante efetuar a leitura atenta do

edital e após selecionar o campo De acordo para prosseguir.

Após a seleção o botão Criar projeto é habilitado e poderá ser

selecionado pelo participante.



12. A construção do projeto na plataforma Sic.Cultura é iniciado pela aba

Identificação. Nessa aba deve ser preenchido o campo Título
onde o proponente deve informar o nome do seu projeto e

selecionar os combos de Abrangência do projeto que é Paraná,

Faixa Orçamentária que indica o valor da premiação e

Áreas do Projeto que é Arte Urbana.

13. Preenchida essa etapa clique em Gravar
Identificação do projeto.



14. Na aba Categorias o proponente deverá selecionar se o projeto

será Grafite ou Pintura Mural e Gravar Categorias.

15. Para selecionar a categoria basta

clicar no lápis localizado no canto

direito da tela.



16. Na aba Apresentação o proponente deverá contextualizar o

projeto, narrando a ideia central e inserindo informações importantes
para auxiliar na compreensão do trabalho.
É fundamental discorrer como esse trabalho irá reforçar o sentimento
de pertencimento dos moradores do município escolhido.
A atenção e o adequado preenchimento desse campo é fundamental
para que os membros da comissão de análise de mérito possam
compreender e julgar adequadamente os trabalhos.

17. Lembre-se sempre de Gravar ao final de
cada aba trabalhada.



18. No Plano de Realização do projeto deverá ser

selecionado o município de escolha. Em Tipo de Local
selecione Escola e informe o nome da escola em Local de
realização.

Atenção: nesse primeiro momento, nos campos data de início e

término, o proponente poderá colocar datas de livre escolha, que
somem 10 dias corridos e que sejam posteriores ao fechamento do
edital (09/05/2022). Após homologação dos resultados e assinatura do
contrato, o proponente modificará a data levando em conta as
vigências tratadas no contrato assinado.



19. Em Ficha Técnica / Currículo preencha todas as

informações solicitadas.
É importante considerar que no edital um dos critérios que serão
analisados para pontuação é o currículo, a trajetória do proponente e
seu tempo de atuação como artista de “Grafite” ou “Pintura Mural”.



20. Aba Documentos e informações a serem
anexadas – nesse momento o participante deverá inserir os

documentos conforme os anexos indicados no edital.



Dúvidas recorrentes referentes aos anexos

Atenção:

21. Anexo V - é importante ressaltar que as fotografias e medidas constante

nesse anexo são apenas referência com valores aproximados que deverão ser
confirmadas pelos participantes inscritos.
O recurso do street view é somente para auxiliar na orientação espacial dos muros ele
não pode servir como base para realidade atual.

Atenção:
22. Anexo VII - MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS

A planilha de custos deve prever todos os gastos que o proponente terá e se trata de um planejamento de custos.

Esse planejamento deve ser apresentado, porém, o proponente não irá prestar contas desses gastos.
A importância desse planejamento de custos vai impactar diretamente no trabalho.
Com ele é possível identificar, por exemplo, a necessidade de remanejamento de gastos, verificação da viabilidade econômica 
da realização do projeto pretendido, formas de otimização desses custos e, além disso, também auxiliará na tomada de 
decisões para execução do projeto.
Na planilha de custos é importante o proponente quantificar material, especificar esse material e efetuar a pesquisa de preço 
de mercado para ter a indicação do valor gasto com cada detalhe. 
O mesmo serve para serviços ou até contratação de terceiros para te auxiliar na execução.



Ao final do preenchimento o proponente poderá imprimir seu projeto
e encaminha-lo para avaliação.


