
 

 
 

Passo-a-passo para o cadastro no Sistema CS Elenco 
 
A partir de agora a pré-seleção de elenco da produtora de casting Claudia Secaf e aos produtores de elenco à ela 
confiados e autorizados será priorizada através do Sistema de Casting CSElenco de cadastro gratuito. 
 
Este software foi desenvolvido e registrado pela diretora de casting Claudia Secaf para uso em seus respectivos Jobs 
em desenvolvimento, cabendo somente a ela autorizar esta parceria deste sistema de cadastro com outras 
profissionais da área ou com qualquer agência Interveniente de elenco. 
 
https://app.cselenco.com/ 
 
 

Antes de iniciar todo preenchimento do seu cadastro, leia o Termos de Uso e Confidencialidade do 
sistema e clique em: “Li, estou de acordo e ciente das informações descritas”. 

 

Atenção: Caso não tenha este aceite assinalado e o não preenchimento dos 
campos obrigatórios em ilustrados com *, seu cadastro não será salvo 

 

 

• Na sequência, clicar em agências intervenientes. 

• Não esqueça de descrever todas as suas agências que esteja cadastrado, ok? Descreva por ordem de 
preferência. E aconselhamos, se possível, eleger em um futuro próximo, no máximo duas agências para 
trabalharem sua imagem ou busque uma exclusividade que melhor te atenda entre os agentes do 
mercado.  

 

 

Caso você ainda não tenha nenhuma agência que te represente, clicar em NÃO.  Você receberá um 
comunicado importante neste momento, para buscar o mais breve possível uma agência para te 
representar, pois a produtora de casting não chamará ninguem diretamente. Portanto, preenchar a 
sequencia dos dados e depois que se filiar com alguma agência de elenco, volte ao seu cadastro e altere 
este campo. 

https://app.cselenco.com/


 

 

• Todas as suas informações serão respeitadas para o uso extremamente direcionado as 
finalidades comerciais para o desenvolvimento das devidas produções de elenco em geral. 
Você̂ receberá um login e senha, intransferível e de uso pessoal, para ter acesso aos seus dados 
e, sempre que necessário, deverá atualizá-lo. 

 

• O casting requer muito cuidado na escolha do elenco correto para cada trabalho, que varia conforme a 
complexidade do mesmo, portanto o preenchimento completo e correto de todos os campos no banco de 
dados, permitirá agilizar o processo de seleção correto ao job. Desta forma não será́ permitido o cadastro 
de pessoas cujas informações estejam incompletas.  

 

• Quando seu perfil for pré-selecionado por uma diretora de casting, ela entrará  em contato com uma de  
suas agências informadas para organizar os respectivos testes e previamente lhe consultar sobre 
disponibilidade nas datas e acordo com as condições do job, como caches e respectivas mídias para 
cessão de direitos conexos.  

              Não esqueça de resumir de forma clara e objetiva sua experiência profissional. Este é um mini currículo 
que sempre é lido por todos os diretores. Esta informação sempre é mostrada junto à sua foto no início de 
uma seleção. 



 

 

 

• Suas fotos são seu cartão de visita. Mantenha sempre suas fotos atualizadas, que tenham muita 
naturalidade, com uma boa qualidade, que mostre bem seu rosto, sua pele, seu sorriso, fotos de corpo e 
fotos com desenvoltura e naturalidade. Por exemplo: se você possui habilidades diversas, seria 
importante também subir imagens que mostrem você desenvolvendo esta habilidade. Fotos que tragam 
aos diretores maior interesse em saber mais sobre você. 

 
 

• Nossa equipe poderá́ enviar e-mails de divulgações dos Jobs que estarão em andamento, proporcionando 
uma maior agilidade no processo de pré-seleção aos candidatos que deverão, sempre que necessário, 
atualizar seus dados cadastrais e material fotográfico.



 

 

• Importante informar o máximo possível de contatos; seu WhatsApp é muito importante, assim como 

Instagram, Facebook, e-mails, telefones de recados, etc. Clicando no botão de “+” você adiciona todas as 

outras redes sociais que possui  
 

 
 

• Acrescente seu currículo em formato PDF. 
 



 
 

• Atualize sempre todos os seus contratos vigentes 

• Isto é muito importante a todos, além do seu próprio controle para cada vigência contratual. 
Não participe nunca de seleções de produtos com a mesma exclusividade de segmentos se estiver com        
contratos ainda vigentes. 
 

                 Clique sempre em: “+”  para adicionar novo job realizado com contrato vigente 

 

 
 

• Dados da sua empresa são muito importantes no momento da sua aprovação, pois necessitamos informar 
em fechamento para as devidas emissões de notas fiscais.  

 

 
• Não é obrigatório preenchimento de dados bancários. Quando necessitarmos, iremos avisá-lo ou se 

preferir, já deixe informado 
 



 
• Preencha o MÁXIMO possível de informações nos itens posteriores complementares ao seu cadastro. Em 

todos os projetos, a busca por pessoas com inúmeras destas habilidades é muito grande e frequente e isto 
fará a diferença em todas as seleções que tivermos junto a você. 
 

 
 

• Não esqueça de acrescentar “+” a cada nova opção que houver em seus idiomas, em suas habilidades 

artísticas, musicais e instrumentais, em seus esportes, em suas modalidades de danças, em suas práticas 
circenses... 

 

 



 

 

 
 

 

 
 



• Neste último campo a ser preenchido, sempre você precisará ajustar sobre suas disponibilidades, que 
poderão variar conforme datas e horários de espetáculos, ou reservas de datas devido a edição de outros 
projetos, etc. Não esqueça de modificar seu status assim que seu espetáculo finalizar ou os resultados dos 
Jobs no aguardo encerrarem. 

 

 
• Enviar a ficha pessoal e SUCESSO sempre 

 
 

Gratidão 
 

Claudia Secaf 
Diretora Casting 


