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Como realizar inscrição de Projeto no
Programa Agentes de Governo Aberto?
Aqui serão demonstrados os passos para a inscrição de projeto no Programa Agentes de
Governo Aberto 2020.
Para a inscrição de forma eletrônica, basta acessar o Portal SP156 para disponibilizar
informações e submeter as documentações necessárias. Para isso, você precisará de um
computador com internet e dedicação de alguns minutos.

01.

Utilizando o navegador Google Chrome, entre no Portal SP156 pelo caminho:
sp156.prefeitura.sp.gov.br

02.

Se você já utilizou o Portal SP156 anteriormente e possui cadastro, clique em
“Acessar” no topo da página para entrar com o seu login e senha. Mas, se esta é a sua
primeira vez no Portal SP156, clique em “Cadastrar” para preencher o formulário com
seus dados pessoais.
Problemas para recuperar seu login ou senha? Existe um serviço “corrigir cadastro
no Portal SP156” .O atendimento pode ser realizado pelo próprio Portal SP 156, por
chat ou telefone.
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No Formulário de Cadastro todos os campos destacados com um asterisco são de
preenchimento obrigatório. Com seu cadastro realizado, você poderá utilizar todos os
mais de 1.000 serviços disponíveis no Portal SP156.
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03.

Agora conectado, observe que as opções mais procuradas na Prefeitura estarão
sempre em destaque. Por isso, selecione “Outros Assuntos”.

04.

Novas opções de serviços serão carregadas. Selecione novamente “Outros Assuntos”.
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05.

Na sequência selecione a opção “Documentos e Licenças”.

06.

Na sequência, selecione a opção “não encontrou o serviço que estava procurando?
“Clique aqui para ver mais”.

07.

O site mostrará uma caixa de seleções, então selecione o assunto “Acesso à
informação e Governo Aberto” e o serviço “Programa Agentes de Governo Aberto
– Inscrever projeto”. Clique em “selecionar”.
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Dica
Uma forma mais rápida é
buscar
por
Agentes
de
Governo Aberto – inscrever
projetos
no
campo
de
pesquisa na página inicial.

08.

Uma página com orientações será carregada. Leia com calma as informações e
prossiga clicando no botão “Continuar” na parte inferior.

Dica
Aqui também haverá o link do edital
de chamamento do programa.
Consulte essa página sempre que
tiver alguma dúvida.

Dica
A Central de Atendimento SP156
também poderá tirar dúvidas a
respeito do edital ou da sua
inscrição no Programa Agentes de
Governo Aberto, basta ligar para o
156, e falar com um atendente para
tirar dúvidas sobre as inscrições.
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Agora será necessário preencher o restante do formulário com demais dados do
proponente e do projeto. Importante: Os campos com asteriscos são de
preenchimentos obrigatórios.

Dica
O último campo “Descrição” será o único campo a não ser contemplado na análise de
projeto. Portanto, preencha todo o formulário com calma e o revise por completo. Pois, uma
vez inscrito não será possível realizar alterações.
Fique atento ao prazo de inscrição e não deixe para a última hora.
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Preencha as informações de gênero, se possui alguma deficiência e qual a cor/etnia.
Vale ressaltar que as opções de cor/etnias apresentadas, estão de acordo com o IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Dica

Dica

Se optou “Sim”, na opção “ É pessoa com
deficiência”, um novo campo se abrirá,
contendo as seguintes opções:
(Auditiva / Física / Intelectual / Visual /
Múltipla).
Basta escolher a opção que se enquadra
ao seu tipo de deficiência.

Se optou “Parda ou Preta”, na opção “
Cor/Etnia”, um novo campo se abrirá,
contendo a seguinte pergunta:
Deseja concorrer às vagas destinadas a
candidatos(as)
negros(as)
e
pardos(as)?
Caso opte por concorrer, clique na opção
“Sim”, caso contrário, clique na opção
“Não”.
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11.

Agora, preencha os dados do seu endereço.

12.

O final do formulário é dedicado para anexar os arquivos correspondentes ao Modelo –
Projeto de Atividade. Para isso, é necessário clicar em Modelo – Projeto de
Atividade, fazer o download do modelo e preencher conforme descrito:
1 - Título do projeto / 2 - Categoria temática / 3 - Resumo do projeto para divulgação /
4 - Objetivo / 5 - Descrição da atividade / 6 – Metodologia / 7 – Público / 8 - Resultados
esperados / 9 - Como a sua oficina contribuirá para um governo aberto? / 10 - Recursos
estruturais necessários para realização da oficina / 11 - Formato da Oficina.

Dica
ANEXO I - PROJETO DE ATIVIDADE FORMATIVA
(Verificar item 10.5 e subitens do edital antes de preencher o projeto)

6 - Metodologia:
(Descreva qual a metodologia ativa que será utilizada para aplicar o conteúdo colocado na descrição
da atividade)

PROJETO DE ATIVIDADE

1-Título do projeto:

Modelo
disponível
para download.

7 - Público:
(Escreva qual público específico deseja atingir, lembrando também que será vedada qualquer forma de
exclusão aos demais interessado)

2 - Categoria temática (Marcar somente UMA opção):
( )Categoria 1 - Transparência, dados abertos e acesso à informação

8 - Resultados esperados:
( )Categoria 2 - Participação Social e Colaboração
( )Categoria 3 - Inovação, Tecnologia Aberta e Inclusão Digital

Dica

(De que forma a sua oficina impactará os participantes e a gestão pública? Qual será a usabilidade e a
aplicação dos conhecimentos adquiridos pelos participantes em sua atividade formativa?)

( )Categoria 4 - Comunicação e Mídias alternativas e colaborativas
( )Categoria 5 - Controle Social e Combate à Corrupção
( )Categoria 6 – Processos Legislativos e Relações Governamentais

9 - Como a sua oficina contribuirá para um governo aberto?
(Atentando-se ao disposto nos itens 2.1 e 2.2, escreva como a sua oficina contribuirá para um governo
mais aberto)

3 - Resumo do projeto para divulgação:
(Resuma brevemente o seu projeto - o texto será utilizado para o agendamento e divulgação do
mesmo)

10 - Recursos estruturais necessários para realização da oficina:
4 - Objetivo:
(Escreva o que pretende atingir com o seu projeto, dentro do Edital Programa Agentes de Governo
Aberto 2020)

11 - Formato da Oficina (Marcar somente UMA opção):
( ) 1 (uma) oficina de módulo único de 2h30 de atividades presenciais, sendo
ministrada para públicos diferentes, distribuídas pelos quatro meses do programa;

5 - Descrição da atividade:
(Escreva sobre o conteúdo da oficina a ser oferecido)

( )1 (uma) oficina de módulo único de 3h20 de atividades presenciais, sendo
ministrada para públicos diferentes, distribuídas pelos quatro meses do programa;
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Após realizar o download, preencher o formulário e salvar em formato PDF o Modelo –
Projeto de Atividade, clicar no botão Escolher arquivo. Uma tela do próprio
computador surge para busca do anexo, permitindo “Abrir” e, consequentemente,
realizar o upload. Aguarde o carregamento e a mensagem de confirmação de sucesso.

Dica
Se errou o arquivo, fique tranquilo. Mesmo
depois de carregá-lo haverá, neste
momento, a opção “Trocar” para que
possa localizar o anexo correto.

14.

Para avançar, verifique se concorda com as afirmações e em caso positivo, clique em
“Concordo". Preencha a “Descrição" com algum texto/informação e clique no botão
“Continuar".
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15.

Agora, aparecerá a tela para finalização. Se for necessário corrigir alguma coisa, ainda
será possível: basta clicar no botão na parte inferior de nome “Voltar para a etapa
anterior”. Se todas as informações estiverem corretas, confirme “Não sou um robô” e
clique em “Finalizar”.

16.

Pronto. Seu projeto será enviado diretamente para a administração do Programa
Agentes de Governo Aberto e um número de protocolo para acompanhar a sua
solicitação no Portal SP156 será exibido na tela. Com este número conseguirá
acompanhar o status de avanço.
O e-mail e telefone constantes no cadastro serão utilizados para o envio de
mensagens sobre as etapas de seleção do Edital.

17.

Avalie o Portal
Uma pesquisa de satisfação será disponibilizada ao final.
Contamos com a sua avaliação para melhorar a qualidade do atendimento!
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