
 

Plataforma para gestão e credenciamento de artistas e 
profissionais de arte, cultura em todas as suas 

manifestações e linguagens. 
 

O Sesc atua em todo o Brasil e desenvolve projetos que fortalecem a produção cultural de 
diferentes regiões. Dessa forma, oferece programações pautadas na diversidade de estilos 
artísticos. Além disso, o SESC/AR/MT faz um diálogo entre todas as suas linhas de atuação 
(educação, lazer, cultura, saúde e assistência) e, nesse diálogo, materializa sua prática também por 
meio da arte e da cultura, aliada ao estímulo da formação de plateia e a participação da população 
nas manifestações artísticas e culturais do Estado. Em suas representações regionais o SESC/AR/MT 
busca conhecer as produções locais, incentivando-as por intermédio da contratação de artistas para 
suas programações. 
 

Visando atender a programação sistemática de eventos do Serviço Social do Comércio – 
SESC/AR/MT, em todo o Estado de Mato Grosso, houve a necessidade de se programar um portal 
de cadastros para gerenciar os credenciados. Assim, lançamos a Plataforma de Credenciamento do 
Sesc-MT. 
 
Link: https://credenciamento.sescmt.com.br/ 

 
*O Credenciado pode obter os dados de acesso clicando em ESQUECEU A SENHA informando o seu CPF, assim receberá 

um link em seu email cadastrado, para que possa cadastrar uma nova senha. Caso não tenha email cadastrado e/ou 
incorreto é necessário entrar em contato através do email: credenciamento@sescmt.com.br. 

  

https://credenciamento.sescmt.com.br/
mailto:credenciamento@sescmt.com.br


Página Inicial 
 

O portal é destinado ao público externo e traz informações sobre o projeto, bem como suas 
linguagens e documentos específicos com informações sobre o edital. Desta forma o credenciado 
realiza o registro do seu cadastro, informando seus principais dados pessoais criando o perfil de 
credenciado. Assim, acessando a plataforma com (login) através de CPF pré-cadastrado os 
credenciados realizam os cadastros das empresas/grupos/artistas, posteriormente registra as 
informações para uma ou mais propostas artísticas. 

 

Página de Cadastro 
 

Para realizar o cadastro, basta clicar em um dos links inscreva-se que ele será direcionado 
para a área de cadastro do credenciado: 

 
Cadastro: https://credenciamento.sescmt.com.br/index.php?pg=cadastro 
 

 
 

Informe os campos: CPF, Nome, Sobrenome, Email, Telefone(whatsapp) e uma senha. 
Após inserir as informações corretamente, o internauta recebe um email de confirmação do 

cadastro e o mesmo é direcionado para a página de login. 
 

 
 
Note que abaixo do botão de cadastrar tem 2 links: (Esqueceu a senha e Já tenho cadastro). 

https://credenciamento.sescmt.com.br/index.php?pg=cadastro


Esqueceu a senha: https://credenciamento.sescmt.com.br/index.php?pg=esqueceu 
 

Informe o CPF cadastrado e a página envia os dados em seu email cadastrado. 
 

 
Exemplo de solicitação de senha:  

 
 
Caso o CPF informado tenha cadastro, é enviado em seu email um link para criar a nova senha: 

 
 
Clicando no LINK para criar a nova senha, o credenciado é direcionado para a página onde a 
plataforma já identifica o credenciado e o mesmo deve informar e confirmar a nova senha. 
 

https://credenciamento.sescmt.com.br/index.php?pg=esqueceu


 
 
*Importante salientar que o credenciado é direcionado para o site enviando informações criptografadas através da URL 
para maior segurança. 
 

 

Já tenho cadastro: https://credenciamento.sescmt.com.br/index.php?pg=login 

Esta página basicamente consiste na porta de entrada do credenciado ao portal informando seus 

dados de acesso já pré-definidos. 

 
*Note também que existe 2 links abaixo do botão de acessar, um para a página Esqueceu a senha, já descrita logo acima 
e outra para o página de Novo Cadastro que basicamente direciona para a página de cadastro. 

 
 

  

https://credenciamento.sescmt.com.br/index.php?pg=login


Perfil do Credenciado 
 

Após informar o CPF, senha válida e realizar o login corretamente, a plataforma registra uma 
variável de SESSION o credenciado acessa diretamente a página HOME do seu perfil, onde temos ou 
menu interno (HOME – EMPRESA/ARTISTA/GRUPO – PROPOSTAS).  

Na página HOME estão todas as informações de cadastro do credenciado (nome, cpf, email, 
fone) e um botão para que o mesmo possa editar os seus dados. 

Logo após é mostrado os últimos registros de cada perfil, que neste caso como o 
credenciado ainda não cadastrou nenhuma EMPRESA/ARTISTA/GRUPO a página informa que ele 
ainda não cadastrou e inclui um botão CADASTRAR. 

 
Home: https://credenciamento.sescmt.com.br/index.php?pg=perfil 
 

 
Clicando no menu interno EMPRESA/ARTISTA/GRUPO a página lista todas já cadastradas. 

Neste caso, como o credenciado ainda não cadastrou nenhuma é informado e incluído um botão 
para CADASTRAR. 
  
Empresa/Artista/Grupo: https://credenciamento.sescmt.com.br/index.php?pg=empresa 
 

 
 
Clicando em cadastrar o credenciado é direcionado para a página com o formulário de cadastro de 
EMPRESA/ARTISTA/GRUPO: 
  

https://credenciamento.sescmt.com.br/index.php?pg=perfil
https://credenciamento.sescmt.com.br/index.php?pg=empresa


Empresa/Artista/Grupo – Cadastrar: 
https://credenciamento.sescmt.com.br/index.php?pg=empresa&acao=cadastrar 
 

 

 
*Formulário de cadastro com sistema de upload de documentos e imagens. 

 

Preenchendo o formulário com os dados da empresa e upload dos documentos obrigatórios 

necessários, a página confirma com sucesso. 

 
 
Clicando em EMPRESA/ARTISTA/GRUPO, será listada os dados da(s) empresa(s) cadastrada(s) e 
do(s) representante(s). 
  

https://credenciamento.sescmt.com.br/index.php?pg=empresa&acao=cadastrar


Empresa/Artista/Grupo: https://credenciamento.sescmt.com.br/index.php?pg=empresa 
 

 
 
 
Para cada empresa/artista/grupo listada na página tem os botões cadastrar Proposta, Editar e/ou 
Excluir os dados da empresa. 
 
Clicando em excluir, abre-se um modal perguntando se realmente deseja excluir tal empresa. 
 

 
  

https://credenciamento.sescmt.com.br/index.php?pg=empresa


Clicando em editar, o credenciado é direcionado para a página para atualizar os dados da referida 

empresa/artista/grupo: 

 

Observe se todas as informações estão corretas e principalmente se realizou corretamente o 

upload dos documentos obrigatórios solicitados. Assim, clique em atualizar, se estiver tudo correto 

e não ocorrer nenhum erro, a página deve mostrar a mensagem de sucesso. 

 

 

Na página de PROPOSTAS, caso o credenciado ainda não tenha cadastrado nenhuma 

Empresa/Artista/Grupo, a página informa que é necessário primeiro realizar esse cadastro. 

Propostas: https://credenciamento.sescmt.com.br/index.php?pg=proposta 
 

 

https://credenciamento.sescmt.com.br/index.php?pg=proposta


Seguindo esta regra, já com uma Empresa/Grupo/Artista cadastado, quando clica em PROPOSTAS, 

caso o credenciado ainda não tenha registrado nenhuma proposta artística, a página informa e 

inclui um botão com link para CADASTRAR PROPOSTA ARTÍSTICA. 

 

Clicando no botão é direcionado para o novo cadastro de proposta artística. 

Propostas - Cadastrar: 

https://credenciamento.sescmt.com.br/index.php?pg=proposta&acao=cadastrar 

 

*Perceba que a página lista somente as empresas/artista/grupo que o credenciado cadastrou. Também note a listagem 

da linguagem, onde os campos a seguir se abrem conforme as escolhas de cada linguagem. Exemplo abaixo: 

 

  

https://credenciamento.sescmt.com.br/index.php?pg=proposta&acao=cadastrar


Preencha os campos obrigatórios clique em cadastra proposta. Se tudo ocorrer bem, a página 

informa com sucesso e um email de confirmação é enviado para o credenciado e para o Sesc. 

 

Na página de PROPOSTAS serão listadas todas já cadastradas com botões para Editar, Excluir e 

Status, seguindo mesmo princípio para atualização dos dados. 

Propostas: https://credenciamento.sescmt.com.br/index.php?pg=proposta 

 

Clicando em Editar cada proposta, o credenciado visualiza os dados cadastrados, a informação com 

link modal do e uma barra de progresso em % para acompanhar o status de aprovação. 

 

 

https://credenciamento.sescmt.com.br/index.php?pg=proposta


Para editar a proposta basta visualizar e atualizar os dados e clicar em Editar proposta. 

 

Informação de sucesso na atualização da proposta artística. 

 

No botão de Status é listado os trâmites da análise para cada proposta. 

 

No menu principal HOME o credenciado tem um botão para SAIR da plataforma de forma segura. 

 
 
Informação que o credenciado saiu do sistema: 

 



 
 

CONCLUSÃO 

 
Este projeto trata-se de um portal web com recursos de cadastros com sistema de login e 

acesso restrito com gerenciamento das empresas/artistas/grupos e das propostas artísticas. 
 
 
Quaisquer dúvidas e/ou problemas entre em contato. 
 
 

 
 

 


