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Introdução
Este manual é para orientar os usuários sobre como navegar e utilizar a plataforma do esporte digital,
especificamente com relação ao Solicita Cidadão.

Acesso da plataforma
1-Acesse o site https://portal.esporte.df.gov.br

2- Na parte central da página, clique no serviço – Solicita Cidadão.

3- Depois, selecione Material Esportivo e atenção:
•
•

Leia com calma as informações legais sobre a solicitação desejada.
É necessário fazer o cadastro e/ou entrar com seu usuário para solicitar material esportivo. Instruções sobre
como se cadastrar e/ou entrar no site clique aqui.

Para orintações sobre como solicitar Material Esportivo – clique aqui

Cadastro de novo usuário
1-Acesse o site https://portal.esporte.df.gov.br e clique no botão Cadastro no canto inferior esquerdo da página.
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2- Preencha os dados, com ATENÇÃO para o Tipo de usuário:
Cidadão – para pessoas físicas
Entidade Esportiva – para pessoas jurídicas

3- Estando tudo ok com o formulário de cadastro, ao clicar em “Criar conta”, você deverá ser direcionado para a tela
principal e na esquerda verá que está logado no sistema conforme exemplo abaixo. Obs.: Ao opções disponíveis
estarão de acordo com o perfil criado.
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Entrar com usuário cadastrado

1-Acesse o site https://portal.esporte.df.gov.br e clique no botão Entrar no canto inferior esquerdo da página.
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2- Preencha os dados do usuário - email e senha e clique em entrar.

3- Estando tudo ok com os dados, você deverá ser direcionado para a tela principal e na esquerda verá que está
logado no sistema conforme exemplo abaixo.
Obs.: Ao opções disponíveis estarão de acordo com o perfil criado.
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Solicitando Material Esportivo
Entendendo o processo
Pessoas físicas e jurídicas podem solicitar material esportivo.
1. O usuário deve ter algum projeto cadastrado para que a solicitação de material seja vinculada com o projeto.
2. O usuário cria a solicitação e ao finalizar, ela ficará com status de aberta e será formalizada na Secretaria de
Esporte e Lazer.
3. O status da solicitação estará ‘em análise’ quando ela começar a ser verificada pelos técnicos da Secretaria.
4. Se houver alguma pendência ou dúvida, a solicitação será devolvida para o usuário com as observações
necessárias para a realização das correções ou resposta.
a. Uma vez corrigida/respondida a solicitação, ela será devolvida para a Secretaria com status de
‘respondida’ para nova análise.
5. Para finalizar, as solicitações poderão ser ‘Atendidas’ , quando estiverem com os dados corretos e de acordo
com as normas ou ‘Negadas’ quando não procederem.

Algumas regras e validações
•
•
•

Para solicitar material é necessário ter algum projeto cadastrado no site.
Pessoas jurídicas devem preencher os dados do responsável pelo projeto (pessoa física) que inclusive
assinará documentos caso a solicitação seja aprovada .
Os campos obrigatórios tem um (*) asterisco vermelho ao lado do nome.

Acesso ao formulário
1-Acesse o site https://portal.esporte.df.gov.br, clique no botão Entrar no canto inferior esquerdo da página e digite
seus dados e depois clique no programa Compete Brasília.
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2- IMPORTANTE: Leia as instruções. E depois clique no botão ‘Fazer solicitação’.
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3- Você será direcionado para o formulário.
ATENÇÃO: Caso o usuário não tenha nenhum projeto esportivo cadastrado, o sistema irá exibir a imagem 2, abaixo,
direcionando o usuário para que clique no link e faça o cadastro de seu projeto esportivo.

Imagem 1 – formulário de solicitação

Imagem 2 – Usuário sem projeto cadastrado, ao solicitar material será direcionado.

Se tiver de cadastrar projeto veja na próxima página as orientações em sequência, não precisa voltar para esta
página.
Se já tiver projeto cadastrado, basta preencher e “salvar” o formulário. Você será direcionado para suas solicitações
e verá sua solicitação com status de “Em elaboração” conforme abaixo.

Cadastrando Projeto Esportivo

1- No menu esquerdo na “ÁREA DO USUÁRIO” acesse o item “Projeto Esportivo”

2- Clique no botão “Adicionar projeto esporrtivo” no canto superior direito da tela.

3- Informe os dados solicitados e clique em “Salvar projeto”.

4- Pronto! Você será direcionado para a sua lista de projetos esportivos. Se quiser continuar daqui pode clicar
no botão “Criar solicitação” no canto superior direito da tela, ou clicar em home para ver nossos serviços
disponíveis.

Enviando o formulário
Após preencher corretamente o formulário e salvar, você será direcionado para o menu Minhas solicitações >>
Material Esportivo (na esquerda da página) onde poderá acompanhar suas solicitações.
ATENÇÃO: Veja que sua solicitação estará com status “Em elaboração”, o que significa que seu pedido ainda não foi
enviado para a Secretaria.

1- Clique no ícone do lápis – no lado direito da solicitação para editar.
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2- Revise os dados informados da sua solicitação e se estiver tudo correto clique em “Salvar e enviar” no final
do formulário ou em “Tornar formulário definitivo e enviar/formalizar a solicitação” no canto superior
direito da tela.
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Pronto! Sua solicitação será enviada. Com isso, você não poderá mais editar o documento, nas solicitações você
verá o status de “Aberta” e a data da formalização da solicitação, conforme a imagem a seguir.

Sobre os status e ícones da solicitação
Os status possíveis das solicitações são:
Ícone

Status
Em elaboração

Aberta

Em análise

Pendências / dúvidas

Respondida

Atendida

Negada

Ver detalhes (olho)
Editar/Responder (lápis)
Excluir solicitação (lixeira)

Descrição
Solicitações que estão sendo
criadas/elaboradas e que não estão
formalizadas.
Solicitações criadas e formalizadas
para Secretaria de Esporte e Lazer.
Nesse momento o usuário deve
acompanhar e aguardar a análise e
retorno da Secretaria.
Solicitações abertas que estão em
análise/observação pelos técnicos
da Secretaria de Esporte e Lazer.
Nesse momento a solicitação está
sendo validada e analisada.
Solicitações que após análise e
avaliação dos técnicos, apresenta
pendência(s) ou problema(s) que
podem e devem ser ajustados para
que a solicitação possa seguir os
trâmites. A(s) possível(is)
pendência(s) devem ser relatadas
no histórico da solicitação para que
o usuário possa fazer o(s) ajuste(s).
Solicitações com alguma pendência
que foram respondidas pelos
usuários para nova análise da
Secretaria de Esporte e Lazer.
Solicitações abertas, analisadas e
atendidas pela Secretaria de Esporte
e Lazer.
Solicitações abertas e negadas pela
Secretaria de Esporte e Lazer por
não estarem de acordo com as
normas.
Ver detalhes da solicitação.
Editar o formulário e/ou responder
quando existe alguma pendência.
Excluir uma solicitação.

Histórico da solicitação
O Histórico da solicitação serve como um canal de comunicação entre a Secretaria e o usuário, principalmente
quando há pendências/dúvidas e respostas na solicitação.
Após aberta, o usuário poderá acompanhar sua solicitação pelos status, mas terá mais detalhes se observar o
histórico da mesma.
1- Para isso acesse no menu da esquerda em ‘Minhas solicitações’ o item disponível correspondente a solicitação.
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2- Depois clique no ícone verde do ‘olho’ para entrar nos detalhes da solicitação.
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3- Quando a solicitação tiver acompanhamentos você verá no canto superior da direita o botão ‘Histórico’. Basta
clicar para ver os detalhes conforme a imagem abaixo de exemplo.
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Pendência e resposta na solicitação
Quando uma solicitação estiver com pendências/dúvidas significa que existe algum problema, dúvida ou orientação
da Secretaria de Esporte e Lazer que deve ser atendida pelo cidadão.
Ela será exibida conforme a imagem abaixo (1) ao entrar no menu ‘Minhas solicitações’. Para mais detalhes clique no
ícone ver do ‘olho’ (2) para entrar no detalhes da solicitação e depois no botão cinza ‘histórico’ ou então no ícone do
‘lápis’ (2) para responder.
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3- Ao clicar no lápis para responder, você também terá acesso ao histórico da solicitação conforme imagem abaixo.
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4- Nas respostas, todo o formulário da solicitação estará habilitado para edição e haverá um campo de resposta no
final de preenchimento obrigatório. Basta preencher e clicar em “Salvar e enviar”.
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5- Pronto! Você será direcionado para sua lista de solicitações e verá a solicitação enviada com status de
“respondida”.
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