SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SEEC
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA CULTURA - SIC
PASSO A PASSO DO CADASTRO DE AGENTES DE LEITURA

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

2. Leia o edital disponibilizado no site:

3. Direcione-se ao portal Sistemas de Informação da Cultura – SIC, clicando
em CLIQUE AQUI.

4. Digite seu CPF e clique no botão “Avançar”.

5. Preencha as informações solicitadas nos cinco campos obrigatórios.
6. Leia o TERMO DE RESPONSABILIDADE.

7. Marque um X no campo “Aceito publicação completa das informações”.
8. Clique no botão “Cadastrar”.

Após o cadastro, uma senha de acesso ao sistema será enviada para o seu email, junto ao link para confirmação do seu cadastro.
9. Clique no link para acessar o sistema e continuar seu cadastro.
10. Troque a senha quando realizar seu primeiro acesso.
11. Cadastre uma nova senha de acesso, clicando em “Alterar Senha”.

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 profice@seec.pr.gov.br.

Após alterar sua senha será necessário clicar em “sair” e realizar o login
novamente com sua nova senha.
Já logado no sistema, clique em “Meus Dados”. Nesta aba será necessário
completar o cadastro de agente cultural para que ele seja finalizado. Esta fase
é composta por seis abas, mas somente as indicadas neste manual são
obrigatórias para o cadastro de Agentes de Leitura e Agentes Articuladores.
12. Os campos com asterisco são de preenchimento obrigatório. Preencha as
informações da aba Identificação, confira e clique no botão “Gravar”.

13. Selecione a aba “Contatos”, preencha os campos e clique em adicionar.
Para acrescentar outros contatos proceder da mesma forma.

Exemplo:

14. Selecione a aba “Dados Profissionais” e preencha as informações do
agente cultural.

15. No campo “Área Cultural”, selecione a opção “Literatura, Livro e Leitura” e
clique em adicionar.

16. No campo “Categorias”, selecione a opção “Agente de Leitura” ou “Agente
Articulador”. Lembrando que só é permitido cadastrar uma das opções,
conforme o edital e a carta de aptidão disponibilizada pelo município.
Exemplo:

OU

17. Após preencher e conferir os respectivos itens confirme o cadastro clicando
no botão “Gravar”.
18. Pule a aba “Imagens e Links” e clique na aba “Documentos” para anexar
arquivos/documentos obrigatórios do edital. Sendo necessário adicionar mais
de um, basta repetir o procedimento.

19. Após anexar e conferir os respectivos itens, clique no botão “Enviar”.

20. Confira se todas as abas obrigatórias citadas acima foram preenchidas e
salvas. Após verificar as informações, seu cadastro está completo.

