
 
Como Cadastrar a Entidade no 

SISTAG 
 

Passo a passo 



Entrar no site: www.sistag.social.pr.gov.br. Acessar o módulo INSTITUIÇÕES. 

http://www.sistag.social/


Preencha os dados conforme solicitado e acesse a opção  



Leia o TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA E APOIO À 
GESTÃO,  marque a opção  

Preencha os demais dados e selecione a opção  



Certifique-se que o email informado está correto e confirme.  



Selecione  
Você receberá por email a seguinte mensagem:  

Confirme seu cadastro no Sistema de Transferências e Apoio à Gestão acessando o 
link abaixo:  
www.sistag.social.pr.gov.br/inst/entry/confirm/ac96f16f7ac89009f0638a9677143adf 

https://www.sistag.social.pr.gov.br/inst/entry/confirm/ac96f16f7ac89009f0638a9677143adf


Selecione a opção                       e depois   



 

Selecione a opção  



Informe a média de atendimentos e selecione a opção  



Dados Gerais 

Preencha todos os dados gerais e selecione  

 



Área de Atuação 

Selecione uma opção da área de atuação (assistência social ou outras políticas), 
selecione uma opção de oferta (programa, projeto ou serviço), o tipo 
(assessoramento, atendimento ou defesa e garantia de direitos). 



Escolha uma opção de nível de proteção, nome de política pública e 
público alvo (quando houver) e selecione  



Confirme 

 

Caso queira acrescentar mais uma área, repita o procedimento.  



Selecione 

Preencha até o final os dados solicitados e selecione a opção  

 



Dados do Dirigente 

Informe o CPF do dirigente para iniciar o cadastro. 



 

 

Se for o primeiro cadastro, aparecerá a mensagem acima. Selecione  



 

 

Preencha os dados e selecione  



Responsável Técnico 

Para preencher os dados do responsável técnico, informe o CPF e 
selecione  



 
 

 

Se for o primeiro cadastro, aparecerá a mensagem acima. Selecione  

 



 

 

Preencha todos os dados e selecione  



 Atenção! 

Para anexar os documentos é necessário que os mesmos estejam em formato PDF, 
tamanho máximo 10MB. Os arquivos digitalizados devem ser no tamanho A4. 

Caso os documentos não estejam nesse formato, seguir as orientações dos manuais para 
compressão ou para unificação. 

 



Documentos da OSC 

A entidade deverá ir na opção              e selecionar o arquivo correspondente para upload.  

Após incluir os arquivos, selecionar a opção  

A Lei Estadual de Utilidade Pública e a Certidão Liberatória do Tribunal de Contas não são documentos 
obrigatórios para todos os procedimentos. 

E o Requerimento para adesão ao Nota Paraná deverá ser apresentado no Escritório Regional para ser anexado. 

 

 



Repetir o mesmo procedimento com o Registro nos Conselhos, Documentos do Dirigente e 
Documentos do Responsável Técnico.  

Só é necessário apresentar a inscrição no Conselho exigida para a finalidade que a entidade 
pretende. Por exemplo: para o Nota Paraná só é necessária a inscrição no Conselho Municipal 
de Assistência Social. 



Nota Paraná - Conclusão 

Após conferir os dados e os documentos anexados a entidade deve ler 
com atenção o aviso do quadro laranja. 



FINALIZAR E ENVIAR 

• A entidade só deverá FINALIZAR E ENVIAR para 
solicitar ou renovar o cadastro para o Nota 
Paraná. 

• Nos demais casos, como: 

• Proposta para edital, convênios, banco de 
projetos a entidade deve seguir as instruções 
dadas pela coordenação responsável. 


