SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E DA
CULTURA – SECC
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA CULTURA – SIC
PASSO A PASSO DO CADASTRO DE PARECERISTAS – PROFICE

1. No site www.cultura.pr.gov.br, acesse:

2. Leia as resoluções e demais documentos disponibilizados.

3. Selecione a opção “clique aqui”

4. Clique em "entrar no sistema". Caso você já seja cadastrado em nosso
sistema, basta acessar com o login e senha já existente.

5. Se você não é cadastrado basta clicar em "É agente cultural? Cadastre-se" e
preencher as informações solicitadas. Lembre-se, para este chamamento só é
possível a inscrição de pessoa física.

6. Após o cadastro, uma senha de acesso ao sistema será enviada para o seu
e-mail. Basta utilizar essa senha para o seu primeiro acesso.

7. Troque a senha quando realizar seu primeiro acesso.
Essas informações são enviadas automaticamente para o e-mail cadastrado no
Sistemas de Informação da Cultura. Caso você não receba o e-mail de
confirmação em até 1 hora, confira sua caixa de spam/lixo eletrônico ou entre
em contato pelo e-mail cac@seec.pr.gov.br.

8. Em “Meus Dados” preencha as informações básicas do seu cadastro,
separados nas abas disponíveis.

9. É importante deixar a aba “Contatos" atualizada com mais de uma forma de
comunicação (e-mail, telefone celular, telefone fixo, etc). Lembre-se de gravar a
informação.

10. Selecione a aba “Dados Profissionais”. Fique atento, pois esta aba é
muito importante. Lembre-se de no item "Área Cultural" preencher a opção
"Audiovisual/Cinema" e em
"Categorias" se categorizar como
"PARECERISTAS - SISPROFICE".

11. Após preencher e conferir as informações, siga para a aba "Projetos" ->
"Meus Projetos", localizada no topo da tela.

12. Localize o edital 07/2019 - EDITAL
PARECERISTAS e clique em "Inscrever Projeto"

DE

CHAMAMENTO

13. Leia o regulamento e selecione o "de acordo" e "criar projeto"

DE

14. Preencha as informações de todas as abas que constam no sistema.
Atente-se a aba "Categorias", nela você deverá definir se está concorrendo a
vaga de parecerista das tipologias "LONGA-METRAGEM, CURTA, TELEFILME
E DESENVOLVIMENTO" ou "JOGOS ELETRÔNICOS".

15. Após preencher e anexar os documentos obrigatório, clique em
"Encaminhar este projeto para avaliação", no canto direito da tela. Certifique-se
que todas as informações foram devidamente preenchidas e anexadas e
encerre o envio da sua inscrição.

IMPORTANTE!!
Sua inscrição deve ser realizada até dia
28/07/2019, às 23h50min, cumprindo todas
exigências deste manual.
Dúvidas devem ser encaminhadas para o e-mail
cac@seec.pr.gov.br

