
TUTORIAL DE INSCRIÇÃO
LEI ALDIR BLANC - OLINDA

Secretaria de Patrimônio, 

Cultura e Turismo



PASSO 1

 Acesse em seu 

computador, tablet, ou 

celular o endereço 

www.cultura.olinda.pe.gov.br

 Neste endereço, estão 

centralizados todos os editais 

culturais de Olinda. 

 Para acessar os 

editais da Lei 

Aldir Blanc, clique 

no botão 

“EDITIAS LAB2”.

 Não esqueça de 

estar logado em 

sua conta Google 

antes de começar.



PASSO 2

 Após clicar em “EDITAIS 
LAB2”, você será 
direcionado para esta 
página, onde estão 
TODOS os normativos, 
informes e editais.

 Em “Normativos”, você 

tem acesso a toda a 

parte legal do processo, 

incluindo Lei, Decretos 

e Portarias.



PASSO 3

 Ao clicar em “Cadastro Mapa Cultural”, você será 

direcionado para a página de Cadastro no Mapa 

Cultural de Pernambuco. Lembrando que esse 

cadastro é OBRIGATÓRIO para participar da 

Lei Aldir Blanc, certo?



PASSO 4

 Em “Prêmio Conecta 

Arte”, você terá 

acesso aos 

documentos 

referentes a este 

prêmio, incluindo os 

anexos e edital. 

 Todos os anexos já 

estão disponibilizados 

em formato editável, 

assim fica mais fácil 

para preencher, 

assinar e enviar. 



PASSO 5

 Já no botão “Prêmio 

Memória Viva”, estão as 

informações deste 

prêmio, incluindo anexos 

e edital.

 Este edital é voltado para 

reconhecimento dos 

mestres, mestras e 

agremiações da cultura 

popular do Município.

 Diferentemente do 

Prêmio Conecta Arte, a 

sua inscrição será 

realizada de forma 

“FÍSICA”, por meio da 

entrega do formulário de 

inscrição e 

documentação solicitada 

no Edital. A entrega deve 

ser realizada na sede da 

Secretaria de Patrimônio, 

Cultura e Turismo, dentro 

do prazo estabelecido.



INSCRIÇÃO NO PRÊMIO CONECTA ARTE



PASSO 1

 A inscrição no Prêmio Conecta Arte 

será realizada por meio do envio de 

formulário virtual. 

 O formulário estará disponível no 

dia 18/10 e será aceito até o dia 

29/10.

 Mas não se preocupe, é fácil e 

rápido de preencher. 

 Antes de iniciar, leia 

atentamente o Edital 

04/2021e TODAS as 

informações apresentadas 

aqui.

 Após, digite o e-mail para 

receber a cópia de suas 

respostas e a confirmação 

do envio.



PASSO 2

 Em seguida, é preciso dar o consentimento 

referente ao tratamento e coleta dos seus 

dados. Essa etapa é obrigatória de acordo 

com a Lei Geral de Proteção de Dados. 

 Após, clique em “Próxima”. 



PASSO 3

 Agora você irá categorizar sua 

proposta.

 Aqui escolha sua Linha de Ação.

 Já aqui, a categoria da proposta.

 Depois, selecione a sua linguagem 

artística.

 Em seguida, clique em “Próxima”.



PASSO 4

 Depois, informe se você recebeu 

recurso da Lei Aldir Blanc em 2020 e 

clique em “Próxima”.

 Aqui você irá copiar o link do seu 

PERFIL no Mapa Cultural de 

Pernambuco. Essa etapa é importante 

para que possamos identificar o seu 

cadastro, por isso, ATENÇÃO!

 Agora você irá preencher suas 

informações pessoais e de contato.



PASSO 5

 Nesta etapa, você  irá informar o 

seu endereço. 

 Finalizado, clique em “Próxima”. 



PASSO 6

 Agora informe os dados de sua 

proposta, com Nome, 

Descrição, Plataforma e Tipo.

 Aqui você deve informar 
ONDE sua produção será 
realizada e ficará disponível 
para o público, como por 
exemplo, YouTube, 
Facebook, Instagram, entre 
outros.

 Já aqui, você informará o TIPO 

de sua produção, ou seja, se 

será realizado um vídeo, uma 

live, um podcast, uma mostra 

virtual, entre outros.

 Após, clique em “Próxima”.



PASSO 7

 Neste momento, você deverá 

anexar os documentos solicitados 

no Edital de acordo com a sua 

proposta, seja individual ou 

coletiva.

 Para anexar, clique em “Anexar 

Arquivo”, escolha o arquivo em 

seu dispositivo e depois clique em 

“Fazer Upload”.

 Vale lembrar que as declarações 

enviadas em anexo devem estar 

ASSINADAS, caso contrário não 

serão aceitas..



PASSO 8

 Para finalizar, você deverá assinar 

virtualmente algumas declarações de 

veracidade, além de uma autorização de 

veiculação e concordância com os 

termos do Edital 04/2021.

 Após tudo assinado, clique em “Enviar”.



PASSO 9

 Após enviar, você verá esta mensagem informando que sua reposta foi registrada. Uma cópia de suas respostas 

também será enviada para o e-mail informado no início do formulário.



INSCRIÇÃO NO PRÊMIO MEMÓRIA VIVA



PASSO 1

 Os interessados em se candidatar 

ao Prêmio Memória Viva, deverão 

fazer o download do formulário de 

inscrição.

 Se a inscrição for para Mestres e 

Mestras, baixe o ANEXO 1.

 No caso de inscrição para 

agremiações, baixe o ANEXO 2.



PASSO 2

 O formulário de Pessoa Física 

deverá ser preenchido, assinado e 

entregue fisicamente com os 

anexos de comprovação 

mencionados no edital e descritos 

aqui.



PASSO 3

 Já para as inscrições de agremiações, além das informações de identificação, deverão ser apresentados os dados 

dos membros que compõem o grupo.



SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, CULTURA E TURISMO DE OLINDA

CASO PRECISE, ENTRE EM CONTATO CONOSCO:

81 9 9162.8090 / 81 9 9213.0972


