
 

ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL 
PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSÃO DA BOLSA-ATLETA MUNICIPAL DE ARACAJU 

EDITAL Nº 01/2011 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2011 

 

A Prefeitura Municipal de Aracaju, por meio da Secr etaria Municipal de 

Esporte e Lazer - SEMEL, de acordo com a Lei nº 4.0 92 publicada em 26 

de setembro de 2011 no Diário Oficial, regulamentad a pelo Decreto 

nº3.679 de 11 de outubro de 2011, comunica a abertu ra de processo 

seletivo para A CONCESSÃO DE INCENTIVO ECONÔMICO (BOLSA-ATLETA) AOS 

ATLETAS QUE ESTEJAM EM PLENA ATIVIDADE ESPORTIVA, observadas as 

condições a seguir: 

1. O presente processo seletivo tem por finalidade i ncentivar e apoiar 

atletas praticantes do esporte de rendimento em mod alidades olímpicas, 

não olímpicas e paraolímpicas filiadas, reconhecida s e vinculadas aos 

Comitês Olímpicos e Paraolímpicos Brasileiro. 

A Bolsa-Atleta consiste em uma quantia em dinheiro paga diretamente ao 

atleta ou ao seu representante legal, da seguinte g randeza:  

Categoria BRONZE: valor máximo anual de R$ 4.800,00  (quatro mil e 

oitocentos reais), dividido em 12 parcelas, limitad o a 50 bolsas. 

Categoria PRATA: valor máximo anual de R$ 9.600,00 (nove mil e 

seiscentos reais), dividido em 12 parcelas, limitad o a 25 bolsas. 

Categoria OURO: valor máximo anual de R$ 18.000,00 (dezoito mil 

reais), dividido em 12 parcelas, limitado a 5 bolsa s. 

A concessão da Bolsa-Atleta não gera nenhum vínculo  entre os atletas 

beneficiados e a administração pública municipal. 

Considera-se: 

Categoria Bronze: atletas de 12 a 35 anos completos que tenham obtido  

os dois primeiros lugares em competições oficiais d e nível estadual 

nos últimos 12 meses contados da data da abertura d a inscrição a 

bolsa-atleta, sendo estas reconhecidas pela Confede ração Brasileira da 

modalidade, olímpicas, não-olímpicas ou paraolímpic as, e que continuem 

a treinar para futuras competições. 



Categoria Prata: atletas de 12 a 35 anos completos que tenham obtido  

os cinco primeiros lugares em competições oficiais de nível nacional 

nos últimos 12 meses contados da data da abertura d a inscrição a 

bolsa-atleta, sendo estas reconhecidas pela Confede ração Brasileira da 

modalidade, olímpicas, não-olímpicas ou paraolímpic as, e que continuem 

a treinar para futuras competições. 

Categoria Ouro: atletas de 12 a 35 anos completos que tenham obtido  os 

cinco primeiros lugares em competições oficiais de nível internacional 

nos últimos 12 meses contados da data da abertura d a inscrição a 

bolsa-atleta, sendo estas reconhecidas pela Confede ração Brasileira da 

modalidade e Confederação Internacional da mesma, o límpicas, não-

olímpicas ou paraolímpicas, e que continuem a trein ar para futuras 

competições. 

São requisitos para pleitear a Bolsa-Atleta: 

-Possuir idade mínima de 12 (doze) anos; 

-Demonstrar que está vinculado a alguma entidade de  prática 

desportiva, mediante apresentação de declaração do representante legal 

da entidade; 

-Demonstrar que está em plena atividade esportiva, mediante 

apresentação de declaração do representante legal d a entidade a que 

está vinculado; 

-Ter participado de competição esportiva nos 12 mes es anteriores 

àquele em que tiver sido pleiteada a concessão da B olsa-Atleta, que 

deverá ser comprovando através de documentos oficia is da respectiva 

Federação e/ou Confederação. 

A concessão da Bolsa-Atleta deverá ser requerida, a través de 

formulário próprio (anexo II), à Secretaria Municip al de Esporte e 

Lazer, localizada na rua de Arauá, nº 892, bairro S ão José no prazo de 

09 a 18 de novembro de 2011, contendo os seguintes documentos: 

-Cópia de documento de identidade e do documento de  inscrição no 

Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda do atleta;  

-Comprovante de que o atleta reside no Município de  Aracaju, há no 

mínimo dois anos, acrescentado de documento expedid o por entidade de 

prática desportiva atestando que o atleta participa  efetivamente de 

campeonatos e eventos oficiais representando o Muni cípio; 

-Plano de Trabalho contemplando o programa de trein amento e metas e/ou 

índices a atingir; 

-Prova de que o requerente participou de competição  esportiva de 

âmbito municipal, estadual, nacional ou internacion al nos últimos 12 

meses antecedentes aquele em que pleiteia a concess ão do benefício; 



-Comprovante de abertura de conta bancária específi ca para uso 

exclusivo da Bolsa-Atleta e extrato zerado da respe ctiva conta, 

preferencialmente no Banco do Estado de Sergipe-BAN ESE. Em se tratando 

de atleta menor, a conta bancária específica deverá  ser aberta em nome 

de representante legal. 

-Currículo do atleta (ver modelo em anexo I); 

-Procuração do representante legal do atleta caso s eja menor de 18 

anos; 

-Atestado médico indicando que o atleta encontra-se  em perfeitas 

condições de saúde para o cumprimento do seu progra ma de treinamento. 

O atleta e/ou seu representante legal fica ciente d esde já de que é o 

único responsável em atender todos os requisitos, o brigações e prazos 

fixados nesse edital, não cabendo em hipótese algum a à Secretaria 

Municipal de Esporte e Lazer de Aracaju adotar qual quer providência 

pelo atleta e/ou seu representante legal, tais como  providenciar 

documentos, certidões, dentre outros. 

O atleta e/ou seu representante legal fica ciente d esde já que a falta 

de qualquer documento, comprovante, certidões atual izadas ou quaisquer 

outros requisitos fixados nesse edital acarretará o  indeferimento 

imediato do pleito, não cabendo recurso. 

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer terá até o dia 22 de 

novembro de 2011 para análise dos requerimentos.  

Serão consideradas deferidas as Bolsas quando aprov ada por no mínimo 3 

(três) membros da Comissão.  

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer terá até o dia 24 de 

novembro de 2011 para providenciar a publicação dos  requerimentos 

deferidos e indeferidos. 

Caberá recurso do indeferimento desde que protocola do em até 03 (três) 

dias úteis, contatos da publicação, e encaminhados à Secretaria 

Municipal de Esporte e Lazer de Aracaju. 

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Aracaj u realizará análise 

do recurso, ouvida a Comissão de Avaliação e public ará o deferimento 

ou indeferimento definitivo em até 03 (três) dias ú teis, contatos do 

protocolo do recurso. 

Após a finalização dos tramites processuais, o atle ta cujo 

requerimento tiver sido deferido, será notificado p ara assinatura do 

Termo de Adesão, que deverá ser providenciada até n o máximo 07 de 

dezembro de 2011, sob pena de perda do direito ao b enefício. 

O benefício será cancelado quando: 

-Deixar de satisfazer quaisquer dos requisitos exig idos para sua 

concessão; ou 



-For condenado por uso de doping; ou 

-Tiver utilizado documento falso para obtenção do b enefício.  

O atleta bolsista deverá apresentar à Secretaria Mu nicipal de Esporte 

e Lazer de Aracaju prestação de contas até trinta d ias após o 

recebimento da 6ª (sexta) e 12ª (décima segunda) pa rcela da Bolsa. 

A prestação de contas da Bolsa-Atleta consistirá em : 

-Declaração própria do atleta ou de seu responsável  legal de que os 

recursos recebidos a título de Bolsa-Atleta foram u tilizados 

exclusivamente para custear as despesas com sua man utenção pessoal 

esportiva; 

-Ofício com relatório das atividades desportivas de senvolvidas; 

-Matérias de jornal, revista, fotos, com a identida de visual do 

Município de Aracaju no uniforme do atleta que comp rovem a sua 

participação em eventos, desde que datados. 

-Extrato bancário do período de execução; 

Caso a prestação de contas não seja apresentada no prazo acima 

estipulado ou, apresentada, não seja aprovada, o be nefício não será 

renovado ou mantido até que seja regularizada a pen dência e o atleta 

ou seu responsável legal será oficiado para regular izar sua situação 

no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias. 

O atleta beneficiado com a Bolsa-Atleta permitirá o  uso de sua imagem 

em mensagens publicitárias e anúncios oficiais, bem  como ostentará os 

símbolos representativos do Município de Aracaju, e m seus uniformes e 

nos demais materiais de divulgação e marketing. 

A Bolsa-Atleta extinguir-se-á pela conclusão de seu  objeto ou pelo 

decurso do prazo de vigência do termo de adesão. 

Também constituem motivo para a extinção da Bolsa A tleta, 

independentemente do instrumento de sua formalizaçã o, o inadimplemento 

de quaisquer das cláusulas pactuadas, particularmen te quando 

constatadas as seguintes situações das disposições finais: 

-O candidato é responsável pela fidelidade e legiti midade das 

informações prestadas e dos documentos apresentados  em qualquer fase 

do processo seletivo. A falsidade de qualquer docum ento apresentado ou 

a inverdade das informações nele contidas implicará  imediata 

desclassificação do candidato que o tiver apresenta do, ou, caso tenha 

sido selecionado, a extinção do termo de adesão, se m prejuízo das 

demais sanções cabíveis. 

É facultada à Comissão de Avaliação ou à autoridade  a ela superior, em 

qualquer fase do processo seletivo, promover diligê ncias com vistas a 

esclarecer ou a complementar a instrução do process o. 



Os casos não previstos neste edital serão decididos  pela Comissão de 

Avaliação. 

Da comissão de avaliação. 

A Comissão de Avaliação será formada por 5 integran tes, sendo eles: 

-2 membros da Secretaria Municipal de Esporte e Laz er de Aracaju, 

constituído do Secretário Municipal e Coordenador d e Esportes de Alto 

Rendimento; 

-1 membro da Secretaria Municipal de Educação; 

-1 membro do Conselho Municipal de Defesa dos Direi tos de Pessoas com 

Deficiência, constituído pelo presidente da mesma; 

-1 membro representante da Federação das Federações  Esportivas de 

Sergipe, constituído pelo presidente da mesma. 

Dos critérios de desempate. 

Serão considerados critérios de desempate para conc essão da Bolsa-

Atleta Aracaju: 

-O esporte/prova ser olímpico ou paraolímpico; 

-Não atendendo ao item acima, o esporte/prova ser p articipante dos 

Jogos Panamericanos ou Parapanamericanos; 

-Classificação do atleta no “ranking” nacional da C onfederação 

Brasileira da modalidade reconhecida pelo Comitê Ol ímpico Brasileiro; 

-Estar classificado em competições nacionais do cal endário oficial da 

confederação da modalidade em questão nos últimos 1 2 meses; 

-E ainda, permanecendo empate em todos os critérios  acima expostos, o 

candidato de menor idade prevalecerá. 

  

 

Aracaju / SE, 03 de novembro de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 


