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1. Acesso ao sistema 
  

Para acessar o sistema, acesse: www.editaisproac.sp.gov.br 

 

 1.1.Como efetuar Login  

 

Para pessoas ou empresas já cadastradas, basta digitar o CPF/CNPJ, a senha e o texto da 

imagem e clicar no botão “Efetuar Login”.  

1.2.Como recuperar a Senha 

 

 Em caso de esquecimento de senha, basta digitar o CPF ou CNPJ e o texto da imagem e clicar 

no link “Esqueci minha senha”. A senha será enviada para o email cadastrado no sistema.  
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1.3.Como fazer um Novo Cadastro de Proponente  

 

Novos proponentes devem clicar na aba “Novo Cadastro” e preencher o CPF para pessoa física 

ou o CNPJ para pessoa jurídica. Para efetuar o cadastro da pessoa jurídica é necessário 

informar o CPF do responsável legal, que deve estar cadastrado no sistema. Na sequencia 

devem clicar no botão “Efetuar Cadastro” e preencher todos os dados solicitados.  

Após preenchido o formulário, basta clicar no botão “Confirmar”.  
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1.4.Como Alterar Dados Cadastrais  

 

Caso o proponente deseje alterar seus dados como endereço, telefone ou e-mail , 

primeiramente deve efetuar o login no sistema e na sequencia deve clicar no botão “Dados 

Cadastrais” no canto superior direito.  

 

1.5.Como Alterar Senha  

 

Caso o usuário deseje alterar sua senha deve efetuar o login no sistema e na sequencia deve 

clicar no botão “Alterar Senha” no canto superior direito.  
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2. Editais on-line – Como cadastrar um novo projeto  
 

Os projetos dos editais Digitais on-line serão cadastrados somente pelo sistema. O envio do 

projeto e da documentação será feito através de arquivos PDF, conforme os passos descritos 

abaixo.  

 

2.1.Cadastrar novo projeto  

 

Será permitido ao proponente cadastrar apenas 1 projeto por edital. Para iniciar o cadastro de 

um novo projeto, basta selecionar um dos editais vigentes e clicar em “Inscrição”.  

2.2.Aceitar termos e condições  

 

O proponente deve ler e aceitar os termos e condições do edital, antes de prosseguir com o 

cadastro.  
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2.3.Inserir dados básicos do projeto  

 

Na primeira tela, o proponente deve cadastrar as seguintes informações:  

• Se o proponente representa um grupo ou coletivo 

•  Se o projeto possui um cooperado, nesse caso informar o CPF do cooperado, que já 

deverá estar previamente cadastrado no sistema. (Apenas para Pessoa Jurídica)  

•  Nome do projeto  

•  Descrição do projeto 

• Se é ou foi um “Ponto de Cultura”? 

• Se o proponente deseja incluir-se na porcentagem de projetos selecionados fora da 

capital do Estado de São Paulo, conforme item '1.3'? 

•  Municípios atendidos pelo projeto e o público estimado 
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2.4.Cadastrar ficha técnica  

 

A segunda tela irá solicitar os principais integrantes da ficha técnica do projeto. Pelo menos um 

integrante deverá ser informado com Nome, Função e CPF.  
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2.5.Upload dos arquivos PDF e cadastro dos vídeos  

 

A terceira tela irá solicitar os arquivos do projeto e de documentação.  

Os arquivos devem estar no formato PDF e o tamanho máximo permitido é de 12MB para o 

arquivo de projetos e 5MB para o arquivo de documentação.  

Caso o proponente tenha dúvidas sobre como converter um arquivo para PDF, deve acessar o 

link disponibilizado na caixa de texto vermelha “Clique aqui para obter ajuda para gerar os 

arquivos PDF”. 

 Além dos arquivos PDF, podem ser informados 2 vídeos contendo informações adicionais do 

projeto. Ambos os vídeos, que são opcionais, devem ser cadastrados no YouTube 

(https://www.youtube.com).  
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2.6.Tela confirmação 

  

A quarta tela é apenas uma confirmação dos dados do projeto e arquivos cadastrados pelo 

proponente.  

Após a confirmação não será mais possível excluir ou alterar o projeto ou os arquivos.  
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2.7.Gerar protocolo  

 

A última tela informa o protocolo gerado para a inscrição do projeto. É possível gerar um 

comprovante de entrega em PDF através do botão “Gerar Comprovante”.  

 

  



 

3. Tela principal - Controle dos projetos do proponente 
 

A tela principal do proponente permite visualizar todos os projetos cadastrados pelo 

proponente no sistema.  

As seguintes informações são exibidas:

• Data do cadastro do projeto

• Protocolo 

• Nome do projeto 

• Edital e a respectiva fase em que se encontra

• Tipo do edital para entrega dos documentos em Papel Impresso ou Digital PDF

• Situação do projeto 

• Botões para ação do proponente:

o Editar um projeto ainda não finalizado

o Imprimir Ficha de 

o Download dos arquivos cadastrados

o Cadastro de Recurso do Projeto/Documentação 

 

Controle dos projetos do proponente 

A tela principal do proponente permite visualizar todos os projetos cadastrados pelo 

As seguintes informações são exibidas: 

Data do cadastro do projeto 

Edital e a respectiva fase em que se encontra 

Tipo do edital para entrega dos documentos em Papel Impresso ou Digital PDF

Botões para ação do proponente: 

Editar um projeto ainda não finalizado 

Imprimir Ficha de Inscrição 

Download dos arquivos cadastrados 

Cadastro de Recurso do Projeto/Documentação  
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Controle dos projetos do proponente  

A tela principal do proponente permite visualizar todos os projetos cadastrados pelo 

Tipo do edital para entrega dos documentos em Papel Impresso ou Digital PDF 
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3.1.Visualizar Fase do Edital  

 

O botão  permite visualizar em que fase se encontra o edital escolhido:  

 

3.2.Editar Inscrição  

 

Projetos cadastrados mas ainda não finalizados, podem ser editados através do botão abaixo: 

  

3.3.Imprimir Inscrição  

 

Projetos de Editais permite imprimir a inscrição através do botão abaixo:  
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3.4.Download dos documentos  

 

Projetos cadastrados nos editais on-line, permitem baixar os arquivos associados ao projeto a 

qualquer momento através do botão  

 


