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Como se inscrever no  

Edital para Habilitação de Entidades para Indicação dos membros que 

comporão a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura – CNIC, Biênio 

2019-2020 

Para participar do edital será necessário cadastro na plataforma ID Cultura e 

Mapas.cultura.gov.br. Assim é necessário antes de mais nada: 

- Possuir um cadastro na plataforma ID Cultura: https://id.cultura.gov.br/ 

1 - Para criar o cadastro na plataforma ID Cultura você deverá acessar a URL acima e clicar no 

botão “Cadastre-se”; 

2- Se já possui cadastro você pode utilizar o mesmo, para isso informo seus dados de acesso 

(e-mail e senha) e clique no botão “Entrar” (3);
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- Criando um novo cadastro na plataforma ID Cultura: 

1 - Após clicar no botão “Cadastre-se” será exibido o formulário para preenchimento com seus 

dados; 

2 - Informe seu nome e sobrenome e um e-mail que acesse com frequência, é para ele que a 

plataforma irá encaminhar as comunicações; 

3 - Após clique no botão “Criar conta” (2).  
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- Finalizando um novo cadastro na plataforma ID Cultura: 

1 - Após e clicar no botão “Criar Conta” você será redirecionado para a tela do perfil do ID 

Cultura, como na imagem a seguir; 

2- Neste formulário você poderá completar seu cadastro; 

3 - É importante acessar seu e-mail e validar seu cadastro como indicado no final da imagem; 
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- Possuir um cadastro na plataforma Mapa da Cultura: http://mapas.cultura.gov.br/ 

1 - Para criar o cadastro na plataforma Mapa da Cultura você deverá acessar a URL acima e 

clicar no botão “Entrar”; 

 

 

2 - Ao acessar a plataforma pela primeira vez é necessário relacionar o sei ID Cultura ao Mapa 

da Cultura. Você será redirecionado para a página abaixo, e nela clique no botão “Autorizar”.
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- Finalizando um novo cadastro na plataforma Mapa da Cultura: 

1 - Para finalizar o cadastro na plataforma Mapa da Cultura é necessário preencher o cadastro 

de seu agente padrão (Meu Perfil); 

2 - Na tela de cadastro, preencha com as informações obrigatórias: 

- Área de Atuação (item 2); 

- Tipo Agente (item 3); 

- Tipologia (item 4); 

- Nome do agente (item 5); 

- Descrição curta (item 6). 

3 - Para participação em editais, é necessário que se preencha as informações completares do 

item 7 (nome, CPF, data de nascimento, gênero, orientação sexual, raça/cor, e-mail privado e 

telefone1); 

4 - Seu agente permanecerá com o status de rascunho até que você clique na opção “Publicar”. 

Nesse status você não está habilitado para participar de editais (8); 

3 - Para concluir seu cadastro, clique no botão “Publicar” (9). Pronto seu agente está disponível 

para ser utilizado na plataforma Mapa da Cultura. 
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- Realizando a inscrição no edital através da plataforma Mapa da Cultura: 

1 - Agora que você já possui seu agente publicado na plataforma Mapa da Cultura, você pode 

acessar a página de editais, filtrar pelo tipo edital, marcar a opção inscrições abertas, e será 

exibida uma lista com os editais, entre eles será possível acessar o Edital para Habilitação de 

Entidades para Indicação dos membros que comporão a Comissão Nacional de Incentivo à 

Cultura – CNIC, Biênio 2019-2020. 

2 - É possível também acessar diretamente pela URL 

http://mapas.cultura.gov.br/oportunidade/1029/ 

 

3 - Após clicar no título do edital você será direcionado para a página do mesmo. Nela, além 

das informações sobre o edita (período de inscrição, arquivos e informações sobre o mesmo) 

será possível realizar a inscrição através do botão “Fazer Inscrição”;

 

4 – Depois de clicar em seu agente, seu nome aparecerá na caixa, bastando clicar novamente 

em “Fazer inscrição”.
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- Preenchendo o formulário de inscrição no edital através da plataforma Mapa da 

Cultura: 

1 - Agora preencha as informações solicitadas. Todos os campos com * são obrigatórios. 

 

2 – Ao final, não esqueça de dar o “de acordo”. Só será possível “Enviar inscrição” se todos os 

campos obrigatórios estiverem preenchidos; 

 

 

3 - Após clicar em “Enviar inscrição”, se tudo ocorreu corretamente, será exibida a informação: 
Inscrição enviada no dia dd/mm/aaaa às hh:mm:ss 
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- Erros ao enviar a inscrição: 

1 - Se ao tentar enviar a inscrição, surgiu a informação   “Corrija os erros indicados abaixo.”, 

verifique onde se encontra o erro, e corrija. Após volte a clicar em enviar. Pode ser que seja dado 

em seu agente padrão que estejam faltando (item 1) ou mesmo campos obrigatórios que não 

foram preenchidos. 

 

 

- Anexando arquivos: 

1 - Para anexar os arquivos em seu formulário de inscrição, utilize o botão “Enviar”. Clique nele 

e abrirá uma janela para selecionar o arquivo; 

2 - Clique no botão “Escolher o arquivo” e abrirá a janela de seleção do mesmo;

 

3 - Os arquivos devem estar formato PDF ou imagem para documentos. Podendo ter até no 

máximo 40 MB;  

4 - O modelo de Declaração de Responsabilidade e Inexistência de Fatos Impeditivos (item 

3.6 formulário) está nesse link.
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- Acessando a inscrição após sair da plataforma: 

1 - O sistema permite que você “salve” o formulário de inscrição e volte a preenche-lo em 

outro momento. Para isso acesse a plataforma Mapa da Cultura http://mapas.cultura.gov.br/, 

selecione a opção “Entrar” e informe seu ID Cultura; 

2 - Após o acesso, você é direcionado para a página Painel de Controle, nela, você pode clicar 

na opção “Minhas Inscrições”; 

 

 

3- Se sua inscrição estiver como Rascunho, é possível continuar a mesma para completar o 

envio até a data limite do edital. Para isso, simplesmente clique no link da mesma; 

 

 

4- Se acessar a página do edital (http://mapas.cultura.gov.br/oportunidade/1029/), também 

terá acesso a situação de sua inscrição. Logo abaixo do texto descritivo e regulamento na caixa 

“Minhas Inscrições”. 

 


