
 
 

1 
 

EDITAL N.º 01/2018 

PROGRAMA ESTADUAL DE FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE 

PROESPORTE 

 

INFORMAÇÃO 12 

 

Em razão da publicação 109040/2018 no Diário Oficial do Estado do Paraná, 

Edição nº 10297, que apresenta a relação de Projetos Habilitados no edital 

01/2018/PROESPORTE, temos a informar que: 

1) Reinicia a contagem do prazo de 03 (três) dias úteis, a partir da data da 

publicação no DIOE, para que os proponentes inabilitados ofereçam recursos, sem 

prejuízo dos recursos já interpostos; 

2) Os projetos habilitados serão automaticamente encaminhados para análise 

técnica e de mérito. 

3) Os proponentes inabilitados poderão oferecer recurso, até as 17h30 do dia 23 

de outubro de 2018, terça-feira, na plataforma digital utilizada pelo PROESPORTE, 

conforme procedimentos apresentados neste documento, ou na sede da Secretaria de 

Estado do Esporte e do Turismo do Paraná, à Rua Pastor Manoel Virgínio de Souza, 

1020, bairro Capão da Imbuia, em Curitiba-PR, CEP 82810-400, nos seguintes horários: 

09h00-12h00/13h30-17h30, onde será disponibilizado um terminal de computador para 

acesso à plataforma digital utilizada pelo PROESPORTE, e formulação do recurso pelo 

procedimento on-line. 

 

1. Para acessar o formulário do Recurso da Etapa de Habilitação, após o login e 

senha, o proponente deverá entrar no menu Projetos Culturais, sub-menus 

Análise de Mérito, Recursos. 

 

2. O sistema trará todos os editais nos quais o proponente concorre com projetos. 

Cada um deles terá sua respectiva fase de edital mostrada na tela para o 

proponente. O ícone do Recurso só será habilitado se o Edital estiver na Fase 

de Recursos. E também somente para os projetos que foram rejeitados. 
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3. Caso o proponente ainda não tenha feito ainda nenhum recurso, deverá clicar 

em +Criar Novo Recurso. 

 

 

 

4. Caso já tenha escrito uma parte do recurso e salvo, o sistema abrirá a tela para 

que o proponente veja os recursos que possui referentes ao projeto. Ali o 

proponente poderá pesquisar seu recurso para as ações de alteração e 

exclusão. O proponente deverá acessar o recurso através do ícone  

 

5. Este ícone abre o formulário onde se completará a informação que irá ser salva 

até o Enviar Recurso. Uma vez enviado o Recurso o sistema marca a data e 

hora de envio. 

 

6. Até a data e horário limite da fase de recursos, o proponente poderá modificar o 

texto do seu recurso. Expirado o prazo, o sistema trava o acesso ao formulário. 
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Curitiba, 18 de Outubro de 2018. 

Coordenação do Programa Estadual de Fomento e Incentivo ao Esporte 

PROESPORTE 


