
Como cadastrar proponente



 Na tela inicial clique em “Proponentes”.

 Selecione a opção “Novo”.



 Em “Dados principais” insira o CNPJ da entidade 
proponente, a razão social, o nome fantasia e selecione o 
tipo de regime da entidade. 

 Clique em “Salvar” para gravar os dados.

 Clique em “Salvar” para adicionar o endereço da 
entidade.

Atenção: após salvar, estes dados não poderão ser 
alterados.



 Em “Endereço”, complete os campos para seguir
para a próxima tela. O proponente poderá decidir
sobre divulgar ou não os dados cadastrados.

 Clique em “Salvar”.



 Em “Contatos”, após inserir cada informação
clique em “Incluir”.

 Clique em “Salvar”.

Atenção: A área técnica do Departamento de
Incentivo e Fomento ao Esporte usará estas
informações para fazer contato com a entidade.



 No campo “Anexos” insira todos os documentos 
obrigatórios: Ata da eleição, posse da diretoria, CNPJ 
e estatuto. Clique para buscar um documento no seu 
computador ou arraste o arquivo para a caixa “Anexar 
documento”. 

Atenção: documentos abertos (formato .DOC) não 
são aceitos. Serão aceitos apenas documentos no 
formato .PDF com tamanho máximo de 5MB.

 Clique em “Salvar”.



 Em “Dirigentes”, selecione a opção “Incluir 
Dirigente” para cadastrar os dados.



 Após incluir as informações em cada campo, clique 
em “Salvar” para avançar para a próxima tela.

 No campo “Telefone”, após inserir o número, clique 
em “Incluir’ para adicionar mais números.

 No campo “Documentos” insira os documentos 
obrigatórios: RG e CPF.

 Após adicionar as informações em todos os 
campos, clique em “Fechar”.

 Na tela principal, clique em “Finalizar” para 
terminar o cadastro do dirigente. Certifique-se de que 
todas as informações foram adicionadas.

 Inclua mais dirigentes, caso necessário.

Atenção: documentos abertos (formato .DOC) não são 
aceitos.



Gerenciar responsável

Quando o usuário finalizar o cadastro do
proponente, o sistema irá adicionar o usuário
que estiver realizando o cadastramento
(usuário logado) como responsável principal.
Ele será responsável por gerir as permissões
de posteriores usuários que desejarem
realizar alterações pelo proponente.

 Selecione “Gerenciar Responsável” no
menu lateral.

 Selecione a opção “Vincular Responsável”
no canto superior direito.

 Atenção: o botão “Vincular responsável”
só estará disponível para o responsável
principal do dirigente.



 Selecione o proponente ao qual deseja vincular um 
responsável.

 Digite o CPF do usuário a ser vinculado.

 O titular do CPF pesquisado aparecerá na tela

 Selecione “Vincular”.

 Quando for exibida com a informação “Deseja 
vincular responsável”, clique em “Confirmar”.

Atenção: O titular do CPF já deverá ser cadastrado no 
SLI para ser vinculado a um proponente.



 Todos os usuários que solicitaram vínculo aparecerão em 
“Responsáveis Pendentes” para aprovação.

 Após aprovado o vínculo, a lista de usuários vinculados 
estará disponível em “Responsáveis Vinculados”.

Atenção: os usuários vinculados poderão cadastrar projetos 
e acompanha-los.



 Selecione a opção “Solicitar Vínculo” no menu 
lateral para se vincular a uma entidade proponente.

 Pesquise o proponente ao qual deseja se vincular, 
informando o CNPJ da entidade.

 Clique em “Pesquisar”.

Solicitar vínculo



Clique em “Solicitar” para que o responsável
pela entidade possa aprovar seu vínculo.

 No campo “Proponentes”, no menu lateral,
será possível ter acesso a todos os proponentes
aos quais você possui vínculo aprovado.



 O usuário que não possuir nenhum
proponente vinculado, ao solicitar
cadastramento de projeto será convidado a
cadastrar novo proponente ou solicitar
vínculo.





Pronto! Você já pode cadastrar seu projeto


