Confira o novo site do “Plateia SME”
Veja o que muda nas inscrições para os espetáculos!

Prezados Servidores,
Agora as inscrições do projeto “Plateia SME” serão feitas exclusivamente pelo novo
site http://plateia.sme.prefeitura.sp.gov.br
Para realizar as inscrições, siga os passos:
1 - Login




Clique em “login” na parte superior esquerda da tela;
No campo “USUÁRIO” digite seu RF sem ponto ou traços (7 dígitos);
No campo “SENHA” digite a mesma senha do Sistema de Gestão Pedagógica
(SGP); Caso não acesse o SGP, utilize os 4 últimos dígitos de seu RF.

2 – Encontre seu espetáculo


Após fazer seu o “login”, faça uma busca de espetáculos em “Encontre seu
Evento” programando a busca como desejar.
Para visualizar todos os espetáculos disponíveis na semana basta limpar a
busca. Os espetáculos estarão listados na coluna do lado direito da tela.





Clique em
para visualizar informações adicionais que poderão te
auxiliar na escolha do espetáculo como data, local e horário. Observe o período
de inscrição (que serão preferencialmente às segundas-feiras, a partir das
12h30).
Para voltar à lista de espetáculos basta clicar em:

3 – Inscrição


Faça sua inscrição, durante o período permitido, clicando em



Você visualizará uma mensagem de confirmação de que foi contemplado.

Esta já é a confirmação definitiva de que VOCÊ FOI CONTEMPLADO COM AS
CORTESIAS, dispensando a necessidade de publicação das listas de contemplados no
Portal.
Caso as vagas estejam esgotadas ou esteja fora do período de inscrição você
visualizará a seguinte mensagem:



É possível fazer inscrição na lista de espera. Caso isso ocorra, ao término do
período de inscrição vá em “MEUS EVENTOS” e verifique se você foi
contemplado.



Para conferir sua inscrição, entre sempre em “MEUS EVENTOS”.
Você visualizará se está contemplado: “Inscrição efetuada” (escrito em verde),
o que significa que VOCÊ FOI CONTEMPLADO COM OS INGRESSOS!
Obs.: O status que aparece embaixo e junto às informações da peça, refere-se à situação da peça, a qual
pode estar encerrada, aberta para inscrições ou aberta para inscrições em lista de espera.

Você poderá estar em lista de espera: “Lista de espera”. Neste caso, ao final do
período de inscrições, você deve consultar novamente “MEUS EVENTOS” para
conferir se sua situação mudou e se você saiu da lista de espera e conseguiu os
ingressos.

Obs.: É possível CANCELAR INSCRIÇÃO. Você poderá fazer o cancelamento de sua
inscrição dentro do período de inscrição do evento.
Para quaisquer outros esclarecimentos, por favor, envie um e-mail para
plateia.sme@gmail.com
À disposição,
Equipe Plateia SME

