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AUXÍLIO EMERGENCIAL 

Lei 14.017/2020 - Aldir Blanc
Tutorial da Plataforma



ACESSANDO O SISTEMA

CLIQUE NA TELA PARA ACESSAR ou acesse pelo link abaixo 
https://auxiliocultura.dataprev.gov.br/

Ao clicar em 

“Entrar com 

gov”, você será 

redirecionado 

para a 

plataforma 

gov.br, para 

realizar seu 

login

https://auxiliocultura.dataprev.gov.br/
https://auxiliocultura.dataprev.gov.br/


ACESSANDO O SISTEMA

Insira apenas 

os números de 

seu CPF
Após digitar seu CPF, 
clique em “avançar”, 

e insira sua senha 
cadastrada na 

plataforma gov.br

PLATAFORMA gov.br



ACESSANDO O SISTEMA - PERFIS

• GESTOR CADASTRADOR -> responsáveis pelo cadastro 

dos operadores 

• CONSULTA -> usuários com permissão somente para 

consulta. 

• OPERADOR -> cadastrar os requerimentos do auxílio. 
do respectivo(s) ente(s) federativo(s). 

Para acessar a Aplicação você precisa estar cadastrado na Plataforma +Brasil em um dos seguintes perfis: 

“Responsável Ente”, “Cadastrador Ente” ou “Gestor Recebedor”. Para maiores informações, clique aqui.

FIQUE ATENTO!

https://www.cnm.org.br/cms/images/stories/comunicacao_novo/links/tutorial_1_1.pdf


ACESSANDO O SISTEMA – entendendo as 
funcionalidades



ACESSANDO O SISTEMA – MENU

Módulo I: Inciso 1 – Renda Mensal

Conjunto de funcionalidades para apoio na análise de 

elegibilidade de Profissionais de Cultura

• Cadastro de Requerimentos individuais (CPF por 

CPF)

• Cadastro de requerimentos em lotes (conjuntos de 

CPFs)

Na tela inicial da aplicação, você poderá visualizar os 3 módulos no menu ao lado esquerdo.

FIQUE ATENTO AO MENU!



ACESSANDO O SISTEMA – MENU

Módulo II: Inciso 2 – Subsídio Mensal

Conjunto de funcionalidades para apoio na análise de 

elegibilidade para manutenção de espaços culturais.

• Cadastro Individual de Requerimentos para PJs (a 

partir do CNPJ do espaço cultural)

• Cadastro Individual de requerimentos PF (casos em 

que o espaço não possui CNPJ)

• Cadastramento de espaços culturais em lote está 

em desenvolvimento e será liberado em breve.



ACESSANDO O SISTEMA – MENU

Módulo III: Consultas

Consulte o resultado dos seus requerimentos enviados 

e veja seus status. Duas consultas

• Consulta dos requerimentos do Inciso I

• Consulta dos requerimentos do Inciso II



ACESSANDO O SISTEMA – MENU

4. Preencha o 
Grupo Familiar do 

Requerente

4. Confirme os 
dados e conclua o 

requerimento

Para os perfis “Gestores Cadastradores” há também a opção 

de “Controle de Acesso”, para cadastro e exclusão de usuários;



ACESSANDO O SISTEMA – FUNC. INCISO 1 – Requerimento 
Individual

Clique no item “Cadastro Individual”

1.Insira o CPF do 
requerente

2. Insira informações da 
Atuação cultural do 

requerente

3. Declare que o 
requerente atuou nos 
ultimos 24 meses no 

setor cultural

4. Preencha o 
Grupo Familiar do 

Requerente*

*esse passo não é obrigatório ;)

5. Confirme os 
dados e conclua o 

requerimento

CONFIRA AS ETAPAS 

DO PARA CADASTRO 

INDIVIDUAL



ACESSANDO O SISTEMA – FUNC. INCISO 1 – Requerimento 
Individual

1.Insira o CPF do 
requerente

FIQUE ATENTO: no lado 

direito há sempre dicas 

sobre a funcionalidade 

que está sendo usada 

Passo 2 - Insira 

apenas números no 

campo “CPF”

Passo 3 – Clique 

em “avançar”

Passo 1 – Para iniciar o cadastro individual, clique em 

“Cadastro Individual”, no menu esquerdo



ACESSANDO O SISTEMA – FUNC. INCISO 1 – Requerimento 
Individual

Após a inserção do CPF, confira 

as informações cadastrais 

2. Insira informações da 
Atuação cultural do 

requerente

C
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m
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Marque pelo 

menos uma 

opção de sistema

FIQUE ATENTO: no 

lado direito há 

sempre dicas sobre 

a funcionalidade 

que está sendo 

usada 



ACESSANDO O SISTEMA – FUNC. INCISO 1 – Requerimento 
Individual

2. Insira informações da 
Atuação cultural do 

requerente

1. Marque pelo 

menos uma 

opção Segmento

FIQUE ATENTO: clique na 

“interrogação” para ver 

mais detalhes sobre cada 

um dos segmentos

3. Declare que o requerente 
atuou nos ultimos 24 meses no 

setor cultural

2. Para seguir, marque a declaração e 

confirme que o profissional requerente atuou 

nos 2 ultimos anos no setor cultural

3. Clique em 

“avançar”



ACESSANDO O SISTEMA – FUNC. INCISO 1 – Requerimento 
Individual

4. Preencha o Grupo Familiar 
do Requerente

FIQUE ATENTO: no lado 

direito há sempre dicas 

sobre a funcionalidade 

que está sendo usada 

1. Insira o CPF do 

membro familiar

2. Selecione um grau de 

parentesco do membro 

familiar, na lista

3. Clique em “+ Adicionar”

4. Após adicionar, você pode 

conferir o membro 

adicionado aqui

5. Caso não esteja de acordo com os dados, 

exclua-o clicando no ícone da “lixeira”

6. Clique em 

“avançar”

Ex.: Enteado(a)



ACESSANDO O SISTEMA – FUNC. INCISO 1 – Requerimento 
Individual 5.Confirme os 

dados e conclua o 
requerimento

Clique em 

“Concluir”

Caso informações não estejam 

de acordo, volte às sessões 

anteriores para corrigí-los



ACESSANDO O SISTEMA – FUNC. INCISO 1 – Requerimento 
Individual 5.Confirme os 

dados e conclua o 
requerimento



ACESSANDO O SISTEMA – FUNC. INCISO 1 – Requerimento 
Individual 5.Confirme os 

dados e conclua o 
requerimento

Caso deseje cancelar o requerimento, siga as instruções abaixo:

1. Na tela de cadastro 

Individual (vide slide 

12), insira o CPF

FIQUE ATENTO: só é possível cancelar 

requerimentos “não processados”. Para 

conferir o status, realize a consulte na 

aba “Consulta Inciso I – Renda Mensal”

2. Clique no botão 

“Cancelar 

Requerimento”

3. Clique no botão “sim” para confirmar 

o cancelamento



ACESSANDO O SISTEMA – FUNC. INCISO 1 – Requerimento 
Individual 5.Confirme os 

dados e conclua o 
requerimentoCaso deseje alterar dados do requerimento, siga as instruções 

abaixo:

1. Na tela de cadastro 

Individual (vide slide 

12), insira o CPF

FIQUE ATENTO: só é possível alterar 

dados de requerimentos “não 

processados”. Para conferir o status, 

realize a consulte na aba “Consulta 

Inciso I – Renda Mensal”

3. Após alterar a informação 

desejada e clique em “Concluir” 

para confirmar a alteração

2. Nesse exemplo alteramos o 

“”Segmento de Atuação para 

“Música”



ACESSANDO O SISTEMA – FUNC. INCISO 1 – Cadastro em 
lotes

FIQUE ATENTO: clicando no 

item “arquivoModelCSV” 

você pode baixar o layout 

que deverá ser utilizadoPasso 1 – Para iniciar o cadastro individual, clique em 

“Cadastro em lotes”, no menu esquerdo

FIQUE ATENTO: 

clicando no item 

“comoPreencher” você 

pode baixar o layout 

que deverá ser utilizado 

com instruções de 

preenchimento

3. Após selecionar o arquivo, para 

seguir, marque a declaração e 

confirme que o profissional 

requerente atuou nos 2 ultimos 

anos no setor cultural

4.Após marcar a opção 

declaratória, clique em avaçar, 

para confirmar o envio do arquivo

Passo 2 - Clique no quadro azul ou arraste o arquivo 

para a área azul 



ACESSANDO O SISTEMA – FUNC. INCISO 1 – Cadastro em 
lotes



ACESSANDO O SISTEMA – FUNC. INCISO 1 – Cadastro em 
lotes

Fique atento às inconsistencias 

listadas. Corrija-as antes de 

submeter o arquivo novamente! ;)

Um recorrente erro encontrado é o não preenchimento de campos obrigatórios. Portanto, 

confira as instruções de preencimento dos arquivos antes de gerá-los ;)

FIQUE ATENTO

Caso haja alguma inconsistência no arquivo, 

será exibida a lista de problemas. 



ACESSANDO O SISTEMA – FUNC. INCISO 2 – Cadastro de 
Pessoa Física

Clique no item “Cadastro de Pessoa Física”

1.Insira o CPF do 
requerente

2. Insira informações de 
Grupo e Espaço cultural 

do requerente

3. Declare que o 
requerente atuou nos 
ultimos 24 meses no 

setor cultural

4. Preencha o 
Grupo Familiar do 

Requerente

4. Confirme os 
dados e conclua o 

requerimento

CONFIRA AS ETAPAS 

DO PARA CADASTRO 

DE PESSOA FÍSICA –

Inciso 2

O Cadastro de Pessoa Física para o Inciso 2 – Subsidio Mensal (entidades Culturais) seguirá 

os mesmo fluxo de Cadastramento Individual de Requerimento (Inciso 1)



ACESSANDO O SISTEMA – FUNC. INCISO 2 – Cadastro de 
Pessoa Física

1.Insira o CPF do 
requerente

FIQUE ATENTO: no lado 

direito há sempre dicas 

sobre a funcionalidade 

que está sendo usada 

Passo 2 - Insira 

apenas números no 

campo “CPF”

Passo 3 – Clique 

em “avançar”

Passo 1 – Para iniciar o cadastro individual, clique em 

“Cadastro Individual”, no menu esquerdo



ACESSANDO O SISTEMA – FUNC. INCISO 2 – Cadastro de 
Pessoa Física

Após a inserção do CPF, confira 

as informações cadastrais 

2. Insira informações de 
Grupo e Espaço cultural 

do requerente

Campo Obrigatório

Digite o nome do espaço

FIQUE ATENTO: no 

lado direito há 

sempre dicas sobre 

a funcionalidade 

que está sendo 

usada 

Selecione pelo menos um 

sistema de inscrição e, caso 

solicitado, informe o nome do 

sistema e a identificação do 

CPF nele



ACESSANDO O SISTEMA – FUNC. INCISO 2 – Cadastro de 
Pessoa Física

2. Insira informações de Grupo e 
Espaço cultural do requerente

Marque pelo 

menos uma 

opção Segmento

FIQUE ATENTO: clique na 

“interrogação” para ver 

mais detalhes sobre cada 

um dos segmentos

3. Declare que o requerente 
atuou nos ultimos 24 meses no 

setor cultural

Após selecionar as opções de espaço e segmento, clique em “Avançar”



ACESSANDO O SISTEMA – FUNC. INCISO 2 – Cadastro de 
Pessoa Física 4.Confirme os 

dados e conclua o 
requerimento



ACESSANDO O SISTEMA – FUNC. INCISO 2 – Cadastro de 
Pessoa Física 4.Confirme os 

dados e conclua o 
requerimento



ACESSANDO O SISTEMA – FUNC. INCISO 2 – Cadastro de 
Pessoa Jurídica

Clique no item “Cadastro de Pessoa Jurídica”

1.Insira o CNPJ do 
espaço cultural

2. Validação do CNAE e 
Natureza Jurídica

3. Insira dados do 
requerente 

(segmento e 
sistema)

4. Preencha o 
Grupo Familiar do 

Requerente

4. Confirme os 
dados e conclua o 

requerimento

CONFIRA AS ETAPAS 

DO PARA CADASTRO 

DE PESSOA JURÍDICA 

– Inciso 2



ACESSANDO O SISTEMA – FUNC. INCISO 2 – Cadastro de 
Pessoa Jurídica

1.Insira o CNPJ do 
espaço cultural

FIQUE ATENTO: no lado 

direito há sempre dicas 

sobre a funcionalidade 

que está sendo usada 

Passo 2 - Insira 

apenas números no 

campo “CNPJ”

Passo 3 – Clique em “avançar” e o 

sistema realizará a validação do CNAE

Passo 1 – Para iniciar o cadastro individual de PJ, clique em 

“Cadastro de Pessoa Jurídica”, no menu esquerdo



ACESSANDO O SISTEMA – FUNC. INCISO 2 – Cadastro de 
Pessoa Jurídica Caso, através da verificação do código CNAE, a 

empresa não seja dedicada a realizar atividades 
artísticas e culturais, será exibida a mensagem de 

alerta no sistema 

para continuar clique no botão acima

2. Validação do CNAE e 
Natureza Jurídica



ACESSANDO O SISTEMA – FUNC. INCISO 2 – Cadastro de 
Pessoa Jurídica

Após a inserção do CNPJ, 

confira as informações 

cadastrais 

FIQUE ATENTO: no 

lado direito há 

sempre dicas sobre 

a funcionalidade 

que está sendo 

usada 

3. Insira dados do 
requerente (segmento 

e sistema)

Marque pelo 

menos uma 

opção de 

sistema



ACESSANDO O SISTEMA – FUNC. INCISO 2 – Cadastro de 
Pessoa Jurídica

Marque pelo 

menos uma 

opção Segmento

FIQUE ATENTO: clique na 

“interrogação” para ver 

mais detalhes sobre cada 

um dos segmentos

3. Declare que o requerente 
atuou nos ultimos 24 meses no 

setor cultural

Após selecionar as opções de espaço e 

segmento, clique em “Avançar”

3. Insira dados do 
requerente (segmento 

e sistema)



ACESSANDO O SISTEMA – FUNC. INCISO 2 – Cadastro de 
Pessoa Jurídica 4.Confirme os 

dados e conclua o 
requerimento

Confira os dados do requerimento e, caso estejam 

corretos, conclua clicando em “concluir”

Atenção! Caso um dos sócios tenha solicitado o auxílio pelo Cadastro de 

Pessoa Física ou pertença ao quadro societário de outra empresa que solicitou 

pelo Cadastro de Pessoa Jurídica, será informado nesse campo. O agente 

responsável pelo cadastro pode decidir por cadastrar ou não o requerimento.



ACESSANDO O SISTEMA – FUNC. INCISO 2 – Cadastro de 
Pessoa Jurídica 4.Confirme os 

dados e conclua o 
requerimento



ACESSANDO O SISTEMA – Consulta Inciso 1 – Renda Mensal

Clique no item “Consulta Inciso 1 – Renda Mensal”

Consulta de requerimento(s) cadastrado(s) para o Inciso I. 
O sistema vai apresentar os filtros:

✓ CPF
✓ data de cadastro

✓ sistema de inscrição
✓ segmento cultural
✓ ente federativo

✓ LISTA de requerimentos nas situações: “não processado” ou 
“processado” 



ACESSANDO O SISTEMA – Consulta Inciso 1 – Renda Mensal

Passo 1 – Para iniciar a consulta clique no item 

“Consulta Inciso 1 – Renda Mensal”

Selecione um valor nas listas (opcional)

Digite um CPF ou Data ou Periodo de Cadastro (opcional)

Ex: 19/10/2020 Ex: 19/11/2020

Os filtros não são obrigatórios. Quanto mais filtros inserir, mais específico será o 

resultado ;)

Após inserir os filtros de 

sua escolha, clique em 

“pesquisar”



ACESSANDO O SISTEMA – Consulta Inciso 1 – Renda Mensal

Você pode alterar/cancelar 

apenas requerimentos ainda 

“não processado”

Clique para 

exportar o 

relatório em 

planilha

Lista de CPFs com os respectivos nomes de 

requerentes

Clique em um CPF da lista exibida para 

visualizar a consulta detalhada do 

Requerente

Baixe o 

descritivo do 

layout de 

exportação



ACESSANDO O SISTEMA – Consulta Inciso 1 – Renda Mensal
O detalhamento exibirá os seguintes grupos de dados do requerente.

No exemplo abaixo veremos um requerente com status “Não Processado”

1. Dados do cadastro de requerente no Sistema

2. Dados cadastrais do Requerente

3. Sistema de Inscrição e Segmento de Atuação

4.Grupo Familiar (caso exista)

Como neste exemplo o requerente não foi processado, 

não são exibidos maiores detalhes de sua eligibilidade. 

Clique no botão “Voltar”, para retornar à listagem

Nome do Membro cpfNasc.Grau



ACESSANDO O SISTEMA – Consulta Inciso 2 – Subsidio Mensal

Clique no item “Consulta Inciso 2 – Subsidio Mensal”

Consulta de requerimento(s) cadastrado(s) para o Inciso II. 
O sistema vai apresentar os filtros:

✓ CPF/CNPJ, 
✓ data de cadastro

✓ sistema de inscrição
✓ segmento cultural
✓ ente federativo

✓ pessoa física/jurídica

✓ LISTA de requerimentos nas situações: “não processado” ou 
“processado”.



ACESSANDO O SISTEMA – Consulta Inciso 2 – Subsidio Mensal

Passo 1 – Para iniciar a consulta clique no item 

“Consulta Inciso 2 – Subsidio Mensal”

Selecione um valor nas listas (opcional)

Digite um CPF/CNPJ ou Data de Cadastro (opcional)

Ex: 19/10/2020 Ex: 19/11/2020

Os filtros não são obrigatórios. Quanto mais filtros inserir, mais específico será o 

resultado ;)

Após inserir os filtros de 

sua escolha, clique em 

“pesquisar”

Ex: Pessoa Jurídica



ACESSANDO O SISTEMA – Consulta Inciso 1 – Renda Mensal

Clique para 

exportar o 

relatório em 

planilha

Lista de CPFs/CNPJs com os respectivos nomes/razões 

sociais de requerentes

Clique em um CPF/CNPJ da lista exibida para 

visualizar a consulta detalhada do 

Requerente

Navegue nas páginas do relatório pelas setas 

“<“´(pág. Anterior) e “>” (próxima página da lista)

Baixe o 

descritivo do 

layout de 

exportação



ACESSANDO O SISTEMA – Consulta Inciso 2 – Subsidio Mensal
O detalhamento exibirá os seguintes grupos de dados do requerente.

No exemplo abaixo vemos uma consulta em um CNPJ requerente.

1. Dados do cadastro de requerente no Sistema

2. Dados cadastrais do Requerente (PF ou PJ)

3. Sistema de Inscrição e Segmento de Atuação e QSA



ACESSANDO O SISTEMA – Controle de Acesso

Passo 1 - Clique no 

item “Controle de 

Acesso”

4. Preencha o 
Grupo Familiar do 

Requerente

4. Confirme os 
dados e conclua o 

requerimento

O(s) gestor(s) responsável(is) daquele ente federativo, poderá 
cadastrar usuários selecionando um dos seguintes perfis:

• CADASTRADOR -> Cadastram usuários da Aplicação e também 
requerimentos

• OPERADOR -> Apenas cadastram requerimentos
• CONSULTA -> Usuários com permissão somente para realizar 

consultas



ACESSANDO O SISTEMA – Controle de Acesso

Digite um CPF ou escolha um perfil como 

Filtro

Se você é um usuário Cadastrador, 

podes Incluir novos usuários 

clicando em “Cadastrar”

Após inserir os filtros de sua 

escolha, visualize a lista de 

usuários clicando em “Pesquisar”

Clicando no CPF do usuários, você 

verá informações detalhadas e 

poderá alterá-lo ou excluí-lo, 

conforme tela a seguir



ACESSANDO O SISTEMA – Controle de Acesso

Você pode excluir um usuário 

clicando em “Excluir” e 

confirmando sua exclusão 

clicando em “Sim”



ACESSANDO O SISTEMA – Controle de Acesso

Se você é um usuário Cadastrador, 

podes Incluir novos usuários 

clicando em “Cadastrar”, na tela de 

consulta



ACESSANDO O SISTEMA – Controle de Acesso

Ao clicar em “Cadastrar” 

você deverá inserir o CPF 

(apenas números) e clicar 

em “Avançar”



ACESSANDO O SISTEMA – Controle de Acesso

1. Confirme o nome do usuário

2. Selecione um 

Perfil:

• Consulta;

• Cadastrador; ou 

• Consulta

3. Após conferir os dados, confirme 

o cadastro clicando em “Cadastrar”
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