
 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2014-SMA 

Edital para formação de Cadastro Reserva para: Coordenador Geral, 

Coordenador de Núcleo e Monitor de Atividades Esportivas, visando atender ao 

Convênio no 760067/2011, firmado entre a Prefeitura Municipal de Registro e o 

Governo Federal, nos termos da Lei Municipal no 017/97, alterada pela Lei 022/97, 

em atendimento ao Projeto Segundo Tempo. 

 

A Prefeitura Municipal de Registro, através da Secretaria Municipal de Esportes, 

faz saber que se encontra aberta a inscrição para formação de cadastro reserva, 

destinado a contratação de Coordenador Geral, Coordenador de Núcleo e Monitor de 

Atividades Esportivas, em caráter temporário, nos termos do Artigo 2º, inciso V da Lei 

Municipal no 017/97 e nos termos do inciso IX, do Artigo 37 da Constituição Federal e 

através das seguintes disposições: 

 

1. - DA EXPECTATIVA DAS VAGAS 

1.1- O Processo Seletivo para formação de cadastro reserva, destina-se ao 

preenchimento de expectativas de vaga para as funções de: Coordenador 

Geral, Coordenador de Núcleo e Monitor de Atividades Esportivas, para 

atuar no Projeto Segundo Tempo, instituído pelo Governo Federal, conforme 

Convênio no 760067/2011 pactuado entre o Ministério do Esporte e a Prefeitura 

Municipal de Registro. 

1.2- O contrato por tempo determinado nos termos da Lei Municipal no 017/97 e 

suas alterações, será regido pelo regime da CLT (Consolidação das Leis do 

Trabalho), cujo salário, pré-requisitos e carga horária encontram-se descritos no 

quadro abaixo: 

Função 
Expectativa 

de vagas 
Salário Pré-requisitos Carga horária 

Coordenador 

Geral 
01 

R$ 

1.200,00 

Formação superior com 

conhecimentos na área de 

Projetos Esportivos 

Educacionais 

20 

horas/semana 

Coordenador 

de Núcleo 
01 R$ 900,00 

Formação superior em 

Educação Física ou 

20 

horas/semana 



 
 

Esporte, com registro no 

CREF 

Monitor de 

Atividades 

Esportivas 

01 R$ 678,00 

Formação superior em 

Educação Física ou 

Esporte, estudante de 

graduação em Educação 

Física ou Esporte, 

preferencialmente com 

metade do curso já 

realizado 

20 

horas/semana 

 

2 – DAS INSCRIÇÕES 

2.1- As inscrições estarão abertas no período de 04/02/2014 a 11/02/2014 e deverá 

ser efetuada presencialmente, mediante preenchimento do formulário de 

inscrição – Anexo I, Anexo III, a ser entregue juntamente com o curriculum vitae, 

rubricado e assinado, na Secretaria Municipal de Esportes, situada a Rua São 

Paulo, s/no – Ginásio Mario Covas – Jardim Planalto – Registro/SP, no horário 

das 09:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas. 

2.2- As informações prestadas no formulário de inscrição são de inteira 

responsabilidade do candidato, dispondo a equipe executora do processo 

seletivo, o direito de excluir da seleção o candidato que não preencher o 

formulário de forma completa e correta e/ou fornecer dados comprovadamente 

inverídicos, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis. 

2.3- A inscrição só será aceita presencialmente. 

2.4- A comprovação da inscrição se dará mediante a apresentação das cópias dos 

seguintes documentos: 

a) Documento oficial de identidade com foto; 

b) CPF; 

c) Documentação comprobatória da experiência profissional; 

d) Documentação comprobatória da escolaridade exigida para a função/área a qual 

concorre; 

e) Documentação comprobatória do Registro no Conselho Regional de Educação 

Física (para a função de Coordenador de Núcleo). 



 
 

2.5- Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos 

Ministérios Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos institutos de 

identificação e pelo Corpo de Bombeiros Militar e Polícias Militares, carteiras 

expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, 

conselhos, etc.), passaporte, certificado de reservista, carteiras funcionais do 

Ministério Público, carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei 

federal, valham como identidade, carteira de trabalho, carteira nacional de 

habilitação (somente modelo com foto). Para validação, o documento deve se 

encontrar dentro do prazo de validade. 

2.6- A inscrição do candidato expressará sua integral adesão a todas as regras que 

disciplinam a presente seleção. 

2.7- Não será aceita a seleção que não atender, rigorosamente, ao estabelecido 

neste Edital. 

2.8- Não serão aceitas inscrições por procuração. 

 

3 – DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

3.1- Ser brasileiro(a) nato ou naturalizado(a);  

3.2- Ser maior de 18 (dezoito) anos; 

3.3- Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, quando maior de 18 

anos; 

3.4- Não ter sido exonerado a bem do serviço público. 

4 – DA SELEÇÃO 

4.1- A presente seleção será realizada em uma única etapa denominada – 

Avaliação Curricular, de caráter classificatório e eliminatório. 

 

5. DA AVALIAÇÃO CURRICULAR 

5.1- Participarão da Avaliação Curricular todos os candidatos devidamente inscritos 

na seleção, que serão avaliados através das informações prestadas no 

Formulário de Inscrição, desde que corretamente comprovadas com a 

documentação de que trata o item 2.4. 

5.2- A Avaliação Curricular valerá no máximo 100 (cem) pontos, observada as 

seguintes tabelas: 

  



 
 

5.2.1- Para os candidatos a função de Coordenador Geral 

REQUISITOS DE FORMAÇÃO/CURRICULUM VITAE 

VALOR 

DE 

PONTOS 

TOTAL 

MÁXIMO 

DE 

PONTOS 

Curso Superior Completo comprovado e aprovado pelo MEC 

na área de Educação Física Licenciatura e/ou Bacharel 
20 20 

Experiência comprovada de, no mínimo 1 ano, em trabalho 

com Crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade. (Últimos 5 anos) 

20 20 

Experiência comprovada de, no mínimo 1 ano de 

participação em programas e/ou projetos sociais, e 

programas e/ou projetos para gestão e integração crianças e 

adolescentes. (últimos 5 anos) 

20 20 

Experiência comprovada de, no mínimo 6 meses de 

participação no Programa Segundo Tempo (Últimos 5 anos) 

ou / participação nas Capacitações ofertadas pelo programa 

20 20 

Curso ou capacitações complementares na área de atuação 

de no mínimo 30 horas (até 5 cursos) 
04 20 

 

5.2.2- Para os candidatos a função de Coordenador de Núcleo 

REQUISITOS DE FORMAÇÃO/CURRICULUM VITAE 

VALOR 

DE 

PONTOS 

TOTAL 

MÁXIMO 

DE 

PONTOS 

Curso Superior Completo comprovado e aprovado pelo MEC 

na área de Educação Física Licenciatura e/ou Bacharel 
20 20 

Experiência comprovada de, no mínimo 1 ano, em trabalho 

com Crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade. (Últimos 5 anos) 

20 20 

Experiência comprovada de, no mínimo 1 ano de 

participação em programas e/ou projetos sociais, e 

programas e/ou projetos para gestão e integração crianças e 

adolescentes. (últimos 5 anos) 

20 20 

Experiência comprovada de, no mínimo 1 ano de 15 15 



 
 

participação no Programa Segundo Tempo (Últimos 5 anos) 

ou / participação nas Capacitações ofertadas pelo programa 

Curso ou capacitações complementares na área de atuação 

de no mínimo 30 horas (até 5 cursos) 
05 25 

 

5.2.3- Para os candidatos a função de  Monitor de Atividades Esportivas 

REQUISITOS DE FORMAÇÃO/CURRICULUM VITAE 

VALOR 

DE 

PONTOS 

TOTAL 

MÁXIMO 

DE 

PONTOS 

Curso Superior em andamento comprovado e aprovado pelo 

MEC na área de Educação Física Licenciatura e/ou Bacharel 
25 25 

Estágio comprovado de no mínimo 6 meses em trabalho 

com Crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade. (Até 2 estágios) 

15 15 

Estágio comprovado de, no mínimo 6 meses de participação 

em programas e/ou projetos sociais, e programas e/ou 

projetos para gestão e integração crianças e adolescente. 

(Até 2 estágios) 

10 20 

Estágio comprovado de, no mínimo 6 meses de participação 

no Programa Segundo Tempo e/ou participação nas 

Capacitações ofertadas pelo programa. (Até 5 estágios ou 5 

participações) 

3 15 

Cursos ou capacitações complementares na área de 

atuação de no mínimo 30 horas (até 5 cursos) 
5 25 

5.2.4- Será eliminado na Avaliação Curricular o candidato que não comprovar a 

escolaridade exigida. 

5.2.5- Na análise curricular, serão pontuadas apenas as experiências 

profissionais/cursos acompanhadas de respectiva comprovação. 

5.2.6- A experiência profissional deverá ser comprovada: 

a) Mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 

b) Através da Certidão/Declaração de tempo de serviço público ou privado, emitida 

pela unidade de recursos humanos da instituição em que trabalha ou trabalhou, 

na qual conste expressamente o cargo/função desempenhada, as atividades 

desenvolvidas e carga horária. 



 
 

c) No caso de experiência profissional como autônomo, mediante contratos e 

Recibos de Pagamento de Autônomo (RPA) ou notas fiscais de serviço ou 

declaração de imposto de renda, através de cópias autenticadas, devendo 

constar expressamente o cargo/função desempenhados, as atividades 

desenvolvidas e carga horária. 

5.2.7- As certidões/Declarações de que tratam a letras “b” do subitem 5.2.6 deverão 

ser emitidas em papel timbrado da instituição, assinadas pelo seu representante 

legal. 

5.2.8- Qualquer informação falsa ou não comprovada gera a eliminação do 

candidato do presente processo seletivo, sem prejuízo de outras sanções 

cabíveis, nas esferas civil e criminal. 

 

6. DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 

6.1- Os candidatos habilitados serão classificados em ordem decrescente, da nota 

final, em lista de classificação para cada função. 

6.2- Na hipótese de igualdade de nota final terá preferência, sucessivamente, na 

ordem de classificação, o candidato de maior idade. 

6.3- No ato da convocação, o candidato deverá apresentar os documentos que 

comprovem os requisitos exigidos no item 2.4 deste edital e demais documentos 

legais, sob pena de desclassificação. 

6.4- A lista contendo a classificação dos candidatos habilitados será afixada no dia 

20/02/2014, no átrio da Prefeitura Municipal de Registro e na página da 

Prefeitura na internet: www.registro.sp.gov.br 

 

7. DO RECURSO 

7.1- A interposição de eventuais recursos ao resultado deste certame deverão ser 

dirigidos à respectiva Comissão de Coordenação do Processo Seletivo e 

apresentados nos dias 14 e 17/02/2014, no local e horário constante no item 2.1. 

7.2- Não serão analisados os recursos interpostos fora dos prazos estipulados 

neste edital. 

7.3- Os recursos deverão ser apresentados em formulário próprio, conforme modelo 

constante do Anexo II. 

  

http://www.registro.sp.gov.br/


 
 

8. DA FORMA DE CONTRATAÇÃO E DOS VENCIMENTOS 

8.1- Os contratos serão fixados pelo período de até 24 (vinte e quatro meses) 

meses, de conformidade com o artigo 2º, inciso V da Lei Municipal no 017/97, 

alterada pela Lei Municipal no 022/97.  

8.2- Pela contraprestação dos serviços executados a Prefeitura Municipal de 

Registro pagará mensalmente a importância prevista no quadro constante do 

item 1.2, observada a função e a carga horária pela qual o candidato fez opção 

no momento da inscrição. 

 

9. DA CONVOCAÇÃO 

9.1- A convocação será realizada de acordo com a solicitação da Secretaria 

Municipal de Esportes, a medida que for constatada a necessidade da 

contratação, devidamente autorizado pelo Senhor Prefeito Municipal, através de 

telegrama com recibo de entrega enviado no endereço constante da ficha de 

inscrição, no jornal de circulação onde estiver sendo publicados os atos oficiais 

da Prefeitura, e ainda, através do site da Prefeitura: www.registro.sp.gov.br 

9.2- A convocação obedecerá rigorosamente à ordem de classificação para cada 

área de atuação. 

9.3- Quando convocado, o candidato terá 02 (dois) dias úteis para comparecer a 

Prefeitura, a fim de tomar ciência da documentação necessária, devendo 

apresentá-la no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, sob pena de desistência 

da referida vaga. 

9.4- O candidato, no momento da apresentação da documentação necessária para 

admissão, deverá atestar que não é servidor público de qualquer esfera de 

acordo com o artigo 52 da Portaria Interministral no 507/2011, através do Anexo 

III devidamente preenchido. 

9.5- O candidato deverá cumprir o horário estabelecido pela Secretaria Municipal de 

Esportes. 

9.6- O não comparecimento nos prazos estabelecidos e a não apresentação dos 

documentos solicitados implicarão na desistência, e perda da vaga, não cabendo 

recursos neste sentido. 

  

http://www.registro.sp.gov.br/


 
 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1- O Processo seletivo terá validade de 01 (um) ano, a partir da data de 

homologação, podendo ser prorrogado por mais 01 (um) ano, a critério da 

Administração. 

10.2- A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades dos documentos, verificadas 

a qualquer tempo, tornarão nula a inscrição, acarretando a rescisão do contrato 

de trabalho. 

10.3- Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação deste Edital serão 

resolvidos pelo Secretário Municipal de Esportes e ouvida a Comissão 

designada pelo executivo para acompanhamento do processo seletivo. 

10.4- Caberá ao senhor Prefeito Municipal a homologação do processo seletivo. 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, em 03 de fevereiro de 2014. 

 

 

 

GILSON WAGNER FANTIN 

 Prefeito Municipal 

 

 

 

Visto da Assessoria Jurídica 

 

____/_____/______ 

 

 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO No 002/2014 

PROJETO SEGUNDO TEMPO 

ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

NOME COMPLETO:  

 

REGISTRO GERAL:  ÓRGÃO EXPEDIDOR  

CPF:  DATA DE NASCIMENTO:_____/_____/ _____ 

SEXO: (     ) MASCULINO        (     ) FEMININO 

ENDEREÇO: 

 N
o
: 

COMPLEMENTO:  

BAIRRO:  

DATA DO PREENCHIMENTO: 

 

 

 

 

  Assinatura 

 

  



 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO No 002/2014 

PROJETO SEGUNDO TEMPO 

ANEXO II 

FICHA DE RECURSO 

NOME: 

Ao Presidente da Comissão Executora: 
Como candidato ao Processo Seletivo Simplificado no 002/2014 - Projeto Segundo 
Tempo, para a função de _______________________________________________, 
solicito a revisão de minha pontuação na Avaliação Curricular, sob os seguintes 
argumentos: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Registro, _______ de ______________________________ de 2014. 

   

   

Assinatura do candidato  

 

Atenção: 
Preencher o recurso com letra legível; 
Apresentar argumentações claras e concisas; 
Preencher o recurso em 02 (duas) vias, das quais 01 (uma) ficará retida e outra permanecerá com o 
candidato, devidamente protocolada. 
  



 
 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO No 002/2014 

PROJETO SEGUNDO TEMPO 

 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE NÃO FUNCIONÁRIO PÚBLICO 

 

Eu, ____________________________________________________________, 

brasileiro, residente e domiciliado no município de 

___________________________________________, portador do CPF: 

_____________________________________________________________________ 

e Cédula de Identidade RG no _________________________________________, na 

qualidade de candidato a vaga de _________________________________________ 

para o Processo Seletivo Simplificado no 002/2014 – Programa Segundo Tempo, 

declaro para os devidos fins que não sou agente ou servidor público da União, dos 

Estados e dos Municípios. 

Para maior clareza, firmo a presente declaração. 

 

Registro/SP, ________ de _____________________ de ________ 

 

 

  Assinatura 

 

 


