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O objetivo deste manual é auxiliar na sua inscrição. 
 
Leia com atenção as orientações informadas neste manual.  
 
Acessando a Área de Serviços no nosso site, você irá fazer cadastros de 
produtores/Beneficiários, propostas artísticas, inscrições e envio de arquivos. 



 ESQUECEU A SENHA? COMO RECUPERAR 
 

 COMO CADASTRAR UM PRODUTOR/BENEFICIÁRIO 
 

 COMO CADASTRAR A PROPOSTA ARTÍSTICA 
 

 COMO ALTERAR UMA PROPOSTA ARTÍSTICA 
 
 COMO INSCREVER UMA PROPOSTA ARTÍSTICA NO CHAMAMENTO/EDITAL 

 
 COMO ENVIAR OS ARQUIVOS DA PROPOSTA ARTÍSTICA 

 
 COMO CORRIGIR E REENVIAR ARQUIVOS DA PROPOSTA ARTÍSTICA 
 



Antes de iniciar o cadastro, é 
obrigatório o produtor tomar 
conhecimento das normas de 
cadastro para 
produtor/beneficiário pessoa 
física ou jurídica de acordo com 
o Chamamento Público/Edital 
 
Para ter acesso ao 
cadastramento, o 
produtor/beneficiário deverá 
selecionar a opção “CASO 
NÃO TENHA CADASTRO, 
CLIQUE AQUI.”, conforme 
imagem. 
  

 

COMO CADASTRAR UM PRODUTOR/BENEFICIÁRIO 

http://www.culturarecife.com.br/public/cadastro_basico.php


Nesta primeira tela do cadastro, 
é obrigatório o produtor 
selecionar o Tipo do 
Produtor/Beneficiário “Pessoa 
Física ou Jurídica” e preencher 
o campo CPF ou CNPJ de 
acordo com o tipo do produtor 
selecionado e clicar em 
Consultar. 

Após clicar em consultar irão 
aparecer os campos para 
informar os dados; 
 
 
 
 
 
 
 
Para finalizar o cadastro clicar 
no botão “Salvar”. 

COMO CADASTRAR UM PRODUTOR/BENEFICIÁRIO 



Após ter concluído o 
cadastro vai aparecer está 
mensagem, o primeiro 
passo a ser feito é fazer a 
confirmação de cadastro 
através do e-mail 
(verifique o Spam ou Lixo 
eletrônico); 
o segundo passo e realizar 
o login. 

Seu Usuário e Senha estão 
disponíveis no e-mail de 
confirmação de cadastro. 
 
Após preencher os campos 
clicar em “Entrar”. 

COMO CADASTRAR UM PRODUTOR/BENEFICIÁRIO 



ESQUECEU A SENHA? COMO RECUPERAR 

Na tela inicial do Cultura 
Recife, no campo 
conforme a imagem ao 
lado preencher com seu 
CPF ou CNPJ e clicar em 
consultar; 

Você receberá um e-mail 
com o seu Usuário e 
senha caso o e-mail não 
apareça na caixa de 
entrada, verifique o Spam 
ou Lixo Eletrônico; 
 
Clique em avançar; 
 
 
Preencha seu usuário e 
senha com os dados que 
foram enviados para o e-
mail cadastrado. 



Antes de iniciar a proposta artística, é obrigatório o produtor/beneficiário tomar 
conhecimento das normas de cadastro de artistas de acordo com o Chamamento 
Público/Edital. 

Para ter acesso ao 
cadastramento, o 
produtor/beneficiário deverá 
selecionar a opção 
“PROPOSTA ARTÍSTICA”, 
conforme imagem. 

COMO CADASTRAR UMA PROPOSTA ARTÍSTICA 



Todos os campos rosa são 
obrigatórios. 
 
Primeiramente escolha o 
item que irá concorrer; 
 
Alguns campos não são 
editáveis como cidade e 
estado; 
 
 
Para concluir o cadastro 
após preencher os 
campos é só clicar no 
botão “Salvar”. 

COMO CADASTRAR UMA PROPOSTA ARTÍSTICA 



O primeiro passo  é 
clicar em “Proposta 
Artística; 
 
escolher qual a 
proposta você quer 
alterar e clique em 
“Alterar”; 
 
Após clicar em alterar, 
irá abrir a tela da 
próxima página. 
 

COMO ALTERAR UMA PROPOSTA ARTÍSTICA 



Após fazer todas as 
alterações desejadas 
clicar em “Salvar” 
para finalizar a 
alteração.  
 
ATENÇÃO: Alguns 
campos não são 
editáveis como cidade e 
estado; 
 
 

COMO ALTERAR UMA PROPOSTA ARTÍSTICA 



Selecionar no MENU a opção 
“INSCREVER”; 
 
 
 Clicar em “Gerar Inscrição”; 
 
 
Feito isso irá aparecer essa tela 
de confirmação. você pode 
editar a proposta artística antes 
de realizar a inscrição no botão 
azul “Editar Artista”, ou 
confirmar a inscrição no botão 
verde “Realizar Inscrição”; 
 
Após clicar em “Realizar 
Inscrição” irá abrir a tela da 
página seguinte, onde será feito 
o envio dos documentos 
exigidos no edital.. 
 

COMO INSCREVER UMA PROPOSTA ARTÍSTICA 



Primeiro seleciona qual o tipo de 
documento para envio, o mesmo 
deve está no formato PDF; 
 
Em seguida selecione o arquivo no 
botão “Escolher arquivo; 
 
Feito isso clicar em “Enviar”. 
 
Você poderá voltar para corrigir ou 
reenviar mais arquivos. 
 
Após o envio de todos os arquivos, 
clicar em “Encerrar Inscrição” 
 

 
ATENÇÃO: Após concluído a 
inscrição ou ao término do prazo, 
não será mais possível envio de 
documentos. 

COMO ENVIAR OS DOCUMENTOS EXIGIDOS 



Selecionar a opção 
“INSCREVER”; 
 
Clique no ícone com a 
setinha verde para cima; 
 
Irá abrir a página de envio, 
com os arquivos que já 
foram enviados 
anteriormente, é só fazer o 
envio dos arquivos faltantes 
e clicar em “Encerrar 
Inscrição. 
 
  

COMO CORRIGIR OU ENVIAR DOCUMENTOS EXIGIDOS 



Dúvidas e informações  poderão ser respondidas pelos seguintes canais: 

 

Endereço eletrônico de e-mail: centralfccr@gmail.com  

 

Telefones: (81)3355-8582  ou (81)3355-9013 
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