MANUAL DE
APRESENTAÇÃO DE PROJETOS
EDITAIS DO PRÓ-ESPORTE RS FEIE

Atualizado em agosto de 2018
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APRESENTAÇÃO
O PRÓ-ESPORTE RS é o Programa de Incentivo ao Esporte do Estado do Rio Grande do Sul, instituído
pela Lei nº 13.924/2012 e regulamentado pelo Decreto nº 53.743/2017, o qual disponibiliza como um
de seus mecanismos de fomento: o FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE – FEIE.
Para participar deste mecanismo de fomento, o proponente apresentará projetos desportivos, através
de EDITAIS públicos, que visam a promover a aplicação de recursos diretos por parte do Estado.
Os projetos devem ser apresentados diretamente na plataforma eletrônica do PRÓ-ESPORTE RS, na
página www.proesporte.rs.gov.br
Este manual foi elaborado com o intuito de auxiliar o proponente na inscrição de seu projeto junto ao
Edital do FEIE, indicando a forma de apresentação, tramitação e os pontos principais e obrigatórios de
preenchimento, lembrando que as possíveis dúvidas recorrentes ainda podem ser sanadas junto à
equipe técnica do Programa através do e-mail proesporte@sedactel.rs.gov.br
Além das informações constantes neste manual, deverão ser observadas atentamente as regras do
Edital e a legislação vigente.
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1º Passo
- Na página eletrônica do PRÓ-ESPORTE RS, www.proesporte.rs.gov.br, acesse o espaço do proponente
em “Acesso Pessoa Física” (vide Manual do CEP PESSOA FÍSICA).
- Verifique se a “Situação do Cadastro” encontra-se “Habilitado”.
- Clique na aba “Projetos”.

- Clique em “Enviar novo projeto”.

2º Passo
- Confira os dados de identificação do proponente e inicie o preenchimento dos dados do projeto.
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3º Passo
- Escolha o Edital e a Vaga a que desejas participar.

4º Passo
- O proponente deverá preencher o campo “Título” com o nome do projeto e selecionar o(s)
município(s) onde se realizarão as ações deste.
- Podem ser selecionados até 10 (dez) municípios, basta clicar no ícone

+.

5º Passo
- Anexe os documentos obrigatórios do projeto:
a) Formulário Padrão (Anexo I), no local específico para este;
b) Termo de Declaração (Anexo II), em “Outros Arquivos”, conforme tela abaixo.
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- Estes documentos estão disponíveis para download na página do Programa, junto ao Edital FEIE,
conforme tela abaixo.

- A não apresentação destes documentos acarretará na eliminação do proponente no certame público.
6º Passo
- Anexe os demais documentos (não obrigatórios) a que julgar pertinente para aclarar o projeto.

- Todos os documentos devem ser anexados em formato “PDF”.
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7º Passo
- Clique em “Enviar projeto” para que o mesmo seja cadastrado ao sistema.

8º Passo
- Após, enviado, o projeto passa a ter a situação “Projeto inscrito”.
- Clique sobre o nome do projeto para visualizar as informações sobre o mesmo.
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9º Passo
- Após clicar sobre o nome do projeto, o sistema mostrará as informações e o histórico da tramitação do
projeto na Secretaria.

Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer - SEDACTEL
Departamento de Fomento
PRÓ-ESPORTE RS
Av. Borges de Medeiros, 1501 - 10º andar.
CEP 90.119-900 - Porto Alegre - RS
Telefone: (51) 3288 7525
E-mail: proesporte@sedactel.rs.gov.br
Site: www.proesporte.rs.gov.br
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