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EDITAL N.º 01/2018 

PROGRAMA ESTADUAL DE FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE 

PROESPORTE 

 

INFORMAÇÃO 14 

 

Em relação aos Projetos avaliados na segunda Etapa de Análise Técnica e de 

Mérito do Edital n.º 01/2018 do PROESPORTE, temos a informar que: 

 

1. A pontuação dos projetos e as manifestações de análise técnica estão 

disponíveis para visualização no projeto, com acesso de “usuário” e “senha” do 

proponente na plataforma digital utilizada pelo PROESPORTE. 

 

2. Os proponentes interessados poderão oferecer recurso na plataforma digital 

utilizada pelo PROESPORTE, de acordo com o contido nos itens 8.1.2 e 9.3 do Edital 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, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da 

veiculação desta publicação (até as 17h30 do dia 09 de Novembro de 2018, sexta-feira). 

 

Fluxo dos Recursos da Avaliação de Mérito 

Perfil Proponente 

 

1. Para acessar o formulário do Recurso da Avaliação de Mérito o proponente deverá entrar 
no menu Projetos Culturais, submenus Análise de Mérito, Recursos. 
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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. 

 

 

 

3. Os projetos cujos editais estão em fase de recursos de Análise de Mérito, no momento em 
que o proponente entrar estará habilitado para fazer recurso. Como ele pode ter mais de 
um projeto apresentado, o proponente deverá escolher o projeto no qual quer redigir o 

recurso, no ícone  da linha correspondente. 
 

4. Após clicar no ícone, aparecerá o conteúdo do projeto, na aba identificação. 
 

5. Os proponentes, para saber maiores detalhes do resultado, deverão clicar na Aba Análise 
Técnica e de Mérito.  
 

6. Ao clicar nesta aba a tela do Resultado da fase de análise técnica e de mérito aparecerá 
dividida em 2 abas. A primeira, com as notas de avaliação do projeto por critérios do edital. 
A clicar nela aparecerão as notas conforme a tela abaixo.  
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7. A segunda Aba, a aba de Recurso aparecerá da seguinte forma: 
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8. Caso seja o primeiro recurso do projeto em questão, o sistema mostra apenas o Enviar novo 
recurso, que ao clicar, servirá para a abertura da tela para a redação da fundamentação do 
recurso. Caso haja mais de um recurso deverá vir os recursos apresentados deste projeto. 
 

9. A tela de envio de recurso, quando aberta, ficará da seguinte forma: 
 

 

 

10. Após esta fase, os recursos serão julgados e o proponente deverá observar as datas de 
publicação de resultado para acessar o sistema e ter conhecimento do julgamento do(s) 
seu(s) recurso(s). 

 

 

Curitiba, 06 de Novembro de 2018. 

Coordenação do Programa Estadual de Fomento e Incentivo ao Esporte 

PROESPORTE 


