
ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE OLINDA

SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
EDITAL Nº 04/2015 - COSPS

SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA Nº 02/2015
 

CONTRATAÇÕES  TEMPORÁRIAS  DE
CANDIDATOS  PARA  ATUAÇÃO  NO
PROGRAMA  VIDA  SAUDÁVEL  –  LEGADO
ESPORTIVO E DE LAZER NAS CIDADES-SEDE
DA  COPA  DO  MUNDO  E  REGIÕES
METROPOLITANAS (PELC)  E NO PROGRAMA
SEGUNDO  TEMPO  DA  SECRETARIA  DE
ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DE OLINDA

 
A  COMISSÃO  DE  ORGANIZAÇÃO  DE  SELEÇÕES
PÚBLICAS  SIMPLIFICADAS ,  no  uso  das  atribuições  que  lhe
foram  conferidas  pelo  Decreto  nº  068/2013  e  pelo  Decreto  nº
051/2014, torna pública a abertura das inscrições e estabelece normas
relativas  à  realização  de  Seleção  Pública  Simplificada  destinada  à
seleção de candidatos para contratações temporárias para atuação no
PROGRAMA VIDA  SAUDÁVEL – LEGADO ESPORTIVO E
DE LAZER NAS CIDADES-SEDE DA COPA DO MUNDO E
REGIÕES  METROPOLITANAS  (PELC)  e  no PROGRAMA
SEGUNDO  TEMPO,  no  Município  de  Olinda,  desenvolvidos  em
conformidade com os  Convênios  nº  791.172/2013  e  791.539/2013,
respectivamente, ambos firmados pelo Município de Olinda com a
União/Ministério dos Esportes, conforme disposições contidas neste
edital e nos diplomas legais vigentes.
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
 
1.1.  O processo seletivo simplificado de que trata este edital visa a
contratação  temporária  de  profissionais  para  atuação  no
PROGRAMA VIDA  SAUDÁVEL – LEGADO ESPORTIVO E
DE LAZER NAS CIDADES-SEDE DA COPA DO MUNDO E
REGIÕES  METROPOLITANAS  (PELC)  e  no PROGRAMA
SEGUNDO TEMPO, para desempenho das funções e no quantitativo
de vagas indicadas no Anexo I, no âmbito da Secretaria de Esportes,
Lazer e Juventude do Município de Olinda.
 
1.2. O contrato temporário a ser firmado para as funções oferecidas
neste  edital  terá  a  duração  de  12  (doze)  meses,  podendo  ser
prorrogado nos termos de Lei Municipal nº 5.323/2002, conforme a
necessidade do serviço.
 
1.3. A seleção pública de que trata este edital será realizada em uma
única  etapa,  de  caráter  classificatório,  denominada de  avaliação
curricular , conforme dispõem os itens 6 e 7 deste edital.
 
1.4.  No decorrer  da prestação dos serviços, havendo suspensão ou
encerramento  dos  programas,  por  quaisquer  motivos,  haverá
encerramento dos contratos.
 
1.5.  Os atos advindos da execução deste processo seletivo, para os
quais é exigida ampla publicidade, serão divulgados no Diário Oficial
Eletrônico do Município de Olinda, através do endereço eletrônico:
www.olinda.pe.gov.br/diariooficial.
 
2.  DAS  FUNÇÕES,  QUANTITATIVO  DE  VAGAS,
ATRIBUIÇÕES,  REQUISITOS  PARA  A  CONTRATAÇÃO,
REMUNERAÇÃO E JORNADA DE TRABALHO
 
2.1.  Os  pré-requisitos  para  as  funções  oferecidas,  distribuição  de
vagas, remuneração mensal e carga horária estão descritos no Anexo I.
 
2.2.  As  atribuições  dos  profissionais  a  serem  contratados  estão
estabelecidas no Anexo II deste edital.
 
3. DAS VAGAS
 
3.1.  As  vagas  de  que  trata  este  edital  estão distribuídas  conforme
Anexo I.
 
3.2. Os candidatos classificados além do número de vagas ofertadas
neste  edital  formarão  um  cadastro  de  reserva  para  contratação
conforme necessidade da Administração.
 
4.  DAS  VAGAS  DESTINADAS  ÀS  PESSOAS  COM
DEFICIÊNCIA
 
4.1. Do total de vagas ofertadas por função neste edital, o mínimo de
5% (cinco por cento) será reservado para contratação de pessoas com
deficiência, em cumprimento ao que assegura o art. 2º da Lei Federal
nº  7.853/89  e  art.  37,  §  1º  do  Decreto  Federal  nº  3.298/99,
observando-se a compatibilidade da condição especial do candidato
com  as  atividades  inerentes  às  atribuições  da  função  para  a  qual
concorre.
 
4.1.1.  Os  candidatos com deficiência poderão concorrer a todas  as
funções previstas  neste edital.  A Administração somente  passará a
convocá-los  com  os  benefícios  da  condição  de  candidato  com
deficiência a partir da 2ª (segunda) convocação para a contratação, a
partir daí observando a proporção mínima de 5% (cinco por cento) do
total de contratados, conforme previsão legal.
 
4.2. Serão consideradas pessoas com deficiência as que se enquadrem
nos critérios estabelecidos pelo Decreto nº 3.298, de 20.12.1999 e suas
alterações, que regulamenta a Lei Federal nº 7.853, de 24/10/1989.
 
4.3. Os candidatos que desejarem concorrer às vagas reservadas para
pessoas com deficiência deverão, no ato de inscrição, declarar essa
condição e especificar sua deficiência.
 



4.4.  Os  candidatos  que  se  declararem  pessoas  com  deficiência
participarão do certame em igualdade de condições com os demais
candidatos  no  que  se  refere  aos  critérios  de  avaliação,  em
conformidade ao que determina o artigo 41, incisos I a IV do Decreto
nº 3.298/99 e suas alterações.
 
4.5. O candidato que não declarar no ato de inscrição ser uma pessoa
com deficiência  ficará  impedido de concorrer às  vagas  reservadas,
porém disputará as de classificação geral.
 
4.6.  A classificação do candidato não garante  a ocupação da vaga
reservada  às  pessoas  com  deficiência,  devendo  ainda,  quando
convocado, submeter-se à Perícia Médica que será promovida pela
Junta Médica do Município.
 
4.7. No dia e hora marcados para a realização da Perícia Médica, o
candidato deve apresentar laudo médico atestando o tipo, o grau ou o
nível  da  deficiência,  com  expressa  referência  ao  código
correspondente  da  Classificação  Internacional  de  Doença  –  CID  e
indicando a causa provável da deficiência.
 
4.8. A Perícia Médica decidirá, motivadamente, sobre:
 
a)  a  qualificação  do  candidato  enquanto  pessoa  com  deficiência,
observando obrigatoriamente os critérios estabelecidos pelo Decreto
nº 3.298, de 20.12.1999; e
 
b) a compatibilidade da deficiência constatada com o exercício das
atividades inerentes à função à qual concorre, tendo por referência a
descrição das atribuições da função constante do edital.
 
4.9.  O  candidato  que  após  a  Perícia  Médica  não  for  considerado
pessoa  com  deficiência  terá  seu  nome  excluído  da  lista  de
classificados para as vagas reservadas. No entanto, permanecerá na
lista de classificação para as vagas de concorrência geral.
 
4.10. O candidato cuja deficiência for  julgada incompatível  com o
exercício das atividades da função será desclassificado e excluído do
certame.
 
4.11. As vagas reservadas às pessoas com deficiência que não forem
preenchidas por falta de candidatos, por reprovação no certame ou por
decisão da Perícia Médica serão preenchidas pelos demais candidatos
da concorrência geral, observada a ordem de classificação.
 
4.12.  Após  a  contratação,  o  candidato  não  poderá  utilizar-se  da
deficiência  que  lhe  garantiu  a  reserva  de  vaga  no  certame  para
justificar a concessão de licença.
 
5. DAS INSCRIÇÕES (ON LINE)
 
5.1.  As  inscrições  serão  realizadas  exclusivamente  pela  forma
eletrônica,  através  da  Internet,  por  meio  do  endereço  eletrônico:
www.olinda.pe.gov.br/selecao022015.
 
5.1.1. As inscrições só poderão ser efetuadas nas datas estabelecidas
no cronograma de atividades (Anexo IV).
 
5.2.  Para  inscrever-se,  o  candidato  deverá  preencher  o  formulário
eletrônico de inscrição com os dados de identificação e as informações
curriculares  solicitadas,  emitir  a  guia  de  recolhimento  da  taxa  de
inscrição  e  efetuar  o  seu  pagamento  na  rede  bancária,  no  prazo
estabelecido no cronograma (Anexo IV).
 
5.2.1.  As  taxas  de  inscrição  para  a  presente  seleção  simplificada
importarão em R$ 15,00 (quinze reais), a serem pagas por meio da
guia de recolhimento que será gerada no processamento da inscrição
eletrônica, devendo ser paga na rede bancária.
 
5.2.2. As inscrições somente serão validadas após a confirmação do
pagamento  da  taxa  de  inscrição  pela  Secretaria  da  Fazenda  e  da
Administração.
 
5.3.  São  da  responsabilidade  exclusiva  do  candidato os  dados
informados para a inscrição, dispondo a Administração do direito de
excluir da seleção o candidato que fornecer dados comprovadamente
inverídicos, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais
cabíveis.
 
5.4. A inscrição do candidato expressará sua integral adesão a todas as
regras que disciplinam a presente seleção.
 
5.5. Não será aceita a inscrição que não atender,  rigorosamente, ao
estabelecido neste Edital.
 
5.6. É facultado a qualquer candidato concorrer a mais de uma função
oferecida neste edital, devendo, neste caso, efetuar tantas inscrições
quanto  sejam as  funções  a  que  desejar  concorrer,  preenchendo  os
respectivos formulários e efetuar o recolhimento das respectivas taxas
de inscrição.
 
5.6.1.  O candidato que concorrer  a mais de uma função  oferecida
neste edital constará na lista de classificados de todas as funções a que
concorrer,  mas  não  poderá  acumular  mais  de  uma  contratação
concomitantemente, caso venha a ser convocado pela Administração,
exceto nos casos constitucionalmente permitidos.
 
5.6.2. Caso o candidato apresente mais de uma inscrição para a mesma
função,  será  considerada  como  válida  unicamente  a  sua  última
inscrição, sendo desconsideradas as anteriores.
 
6. DA SELEÇÃO
 
6.1.  A  presente  seleção  será  realizada  em  uma  única etapa,
denominada Avaliação  Curricular ,  de  caráter  classificatório,
conforme critérios de avaliação estabelecidos no Anexo III.
 
6.1.1. Somente serão considerados os critérios de avaliação previstos
no  Anexo  III  obtidos  pelo  candidato  até  a  data  de  inscrição  no
processo seletivo simplificado. Itens de avaliação que venham a ser
obtidos  posteriormente  à  data  de inscrição  não  serão  considerados
para fins de classificação no processo seletivo regulado neste edital.



 
6.2.  Participarão  da  Avaliação  Curricular  todos  os  candidatos
devidamente  inscritos  na  seleção,  que  serão  avaliados  através  das
informações prestadas no formulário eletrônico de inscrição.
 
6.3. Em nenhuma hipótese a informação curricular não informada no
formulário  eletrônico  de  inscrição  será  acatada  para  a  Avaliação
Curricular.
 
6.4.  Os  candidatos  serão  preliminarmente  classificados  na  ordem
decrescente  da pontuação  obtida  na  avaliação curricular  de acordo
com as informações lançadas pelos próprios candidatos no formulário
eletrônico de inscrição, passando a Administração a verificar se as
informações  prestadas  encontram-se  devidamente  comprovadas
quando eventualmente convocá-los.
 
6.4.1. Caso a informação curricular prestada no formulário eletrônico
de  inscrição  não  seja  devidamente  comprovada,  o  candidato  será
excluído do certame.
 
6.4.2. Os candidatos que concorrerem na condição de pessoas com
deficiência formarão uma lista de classificados apartada.
 
6.5.  A  Avaliação  Curricular  valerá,  no  máximo,  10  (dez)  pontos,
conforme critérios estabelecidos no Anexo III.
 
6.6.  Quando  prevista  como  critério  de  seleção,  a  experiência
profissional deverá ser comprovada:
 
a)  mediante  cópia  da Carteira  de Trabalho  e Previdência  Social  –
CTPS;
 
b) através de  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  a função
desempenhada e as atividades desenvolvidas;
 
6.7.  O  registro  e  a  declaração  de  experiência  apresentada  pelo
candidato que não identificar claramente a correlação das atividades
exercidas com a função pretendida não será considerada para fins de
pontuação.
 
6.8. Só serão contabilizados o período de tempo de experiência de 6
(seis) meses completos, sendo desconsiderada a fração de tempo de
experiência inferior a 6 (seis) meses.
 
6.9. Na hipótese de não existir a unidade de recursos humanos de que
trata  a  letra  "b"  do subitem 6.6,  a  Certidão/Declaração deverá  ser
emitida pela autoridade responsável pelo fornecimento do documento.
 
6.10. As Certidões/Declarações de que tratam a letra "b" do subitem
6.6 deverão ser emitidas em papel timbrado da instituição.
 
6.11. Estágios e trabalhos voluntários não serão considerados para fins
de comprovação de experiência profissional.
 
6.12. A prova de inscrição na entidade de representação da categoria
profissional  dar-se-á  mediante  cópia  da  carteira  de identificação
expedida pelo respectivo conselho de classe.
 
6.13. Qualquer informação ou documento falso gerará a eliminação do
candidato  do  presente  processo  seletivo,  sem  prejuízo  de  outras
sanções cabíveis.
 
6.14.  Para  a  pontuação  de  cursos  de  capacitação  e  experiências
profissionais,  quando  prevista  como  critério  de  seleção,  só  serão
pontuados  com  a  devida  correlação  de  conhecimentos
ministrados/atribuições  com  a  função  para  a  qual  o  candidato  se
inscreveu,  não  sendo  aceitos  simpósios,  congressos, seminários,
palestras, painéis ou eventos similares.
 
6.15. Os cursos de capacitação realizados no exterior devem ter seu
teor  traduzido  por  tradutor  juramentado  ou  o  comprovante  de
nacionalização do título junto ao órgão competente.
 
6.16.  Para  o  cálculo  de  experiência  profissional  não  é  admitido
computar tempo simultâneo.
 
6.17.  Os  documentos  apresentados  em  cópia  deverão  estar
autenticados.
 
7. DA CLASSIFICAÇÃO
 
7.1.  A classificação geral  se dará a partir  dos pontos  obtidos pelo
candidato na Avaliação Curricular.
 
7.2.  Em  caso  de  empate,  serão  adotados  os  seguintes critérios,
sucessivamente:
 
a) maior tempo de experiência profissional;
 
b) maior grau de escolaridade/titulação acadêmica;
 
c) idade mais avançada.
 
7.3.  Ocorrendo,  ainda,  o  empate  de  idade,  em  função da  data  de
nascimento, serão solicitadas e analisadas as Certidões de Nascimento
dos candidatos empatados, para constatar o desempate em hora(s) e
minuto(s).
 
7.4.  Fica  assegurado  aos  candidatos  que  tiverem  idade  igual  ou
superior a 60 (sessenta) anos, nos termos do art. 27 da Lei Federal nº
10.741/2003  (Estatuto  do  Idoso),  a  idade  mais  avançada  como
primeiro critério para desempate, sucedido do outro critério previsto
nos subitens anteriores.
 
8. DOS RECURSOS (PRESENCIAL)
 
8.1. Poderá ser interposto recurso quanto ao resultado preliminar deste
certame,  por  meio  do  preenchimento  do  formulário  constante  no
Anexo  V,  que  deverá  ser  dirigido  ao  Presidente  da  Comissão  de
Organização  de  Seleções  Públicas  Simplificadas,  no  prazo



estabelecido no Anexo IV, a ser apresentado presencialmente dentro
do horário das 14h30 às 16h30, no endereço Av. Santos Dumont, 177,
Varadouro, Olinda-PE.
 
8.2.  Não  serão  analisados  os  recursos  interpostos  fora  dos  prazos
estipulados no cronograma constante no Anexo IV.
 
8.3. Os recursos deverão especificar o(s) item(ns) impugnado(s) e as
razões pelas quais a pontuação atribuída a ele(s) está incorreta.
 
8.4.  Não serão apreciados os recursos interpostos contra avaliação,
nota ou resultado de outro(s) candidato(s),  bem como protocolados
fora do período estabelecido.
 
9. DA CONTRATAÇÃO
 
9.1.  A Secretaria de Esportes, Lazer  e Juventude convocará os
candidatos  preliminarmente  classificados  na  seleção,  na  ordem
crescente da classificação, momento em que o candidato deverá
apresentar a documentação de identificação e a comprovação das
informações  curriculares  lançadas  no  formulário  eletrônico  de
inscrição, na forma estabelecida neste edital.
 
9.1.1.  Caso  o  candidato  não  apresente  a  documentação  em
conformidade  com  as  exigências  deste  edital  no  prazo  fixado  no
cronograma  (Anexo  IV),  será  eliminado  da  seleção,  ficando  a
Secretaria de Educação autorizada a convocar o candidato seguinte na
lista de classificação preliminar.
 
9.2. São requisitos básicos para a contratação:
 
a) ter sido classificado no presente processo seletivo;
 
b) ser brasileiro nato ou naturalizado;
 
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
 
d) ter certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em
caso de candidato do sexo masculino;
 
e)  ter  aptidão  física  e  mental  para  o  exercício  das atribuições  da
função;
 
f) cumprir as determinações deste edital;
 
g) não acumular cargos, empregos ou funções públicas remuneradas,
salvo nos casos constitucionalmente permitidos;
 
h) ter a idade mínima de 18 anos completados na data da contratação.
 
9.3. Os candidatos classificados serão contratados por um prazo de 12
(doze)  meses,  prorrogáveis  conforme  necessidade  do  serviço  e
observadas as normas estabelecidas pela Lei Municipal nº 5.323/2002,
respeitados, estritamente, o número de vagas, a ordem de classificação
e  a  disponibilidade  orçamentária  e  financeira  da  Secretaria  de
Esportes, Lazer e Juventude.
 
9.4. A convocação para as contratações se dará por  ocasião da
publicação  das  listas  definitivas  de  classificação  preliminar  do
certame,  através  do Diário  Oficial  Eletrônico  do  Município  de
Olinda,  que  pode  ser  acessado  através  do  endereço  eletrônico
www.olinda.pe.gov.br/diariooficial,  ficando  os  candidatos
classificados no número de vagas ofertadas no Anexo I para cada
função, desde já, convocados para apresentação da documentação
necessária  à  contratação  na  data,  horário  e  local  que  serão
informados  no  edital  de  divulgação  das  listas  definitivas  de
classificação preliminar.
 
9.4.1.  Em  caso  de  eliminação  do  candidato  classificado dentro  do
número de vagas ofertadas no Anexo I deste Edital, a Secretaria de
Esportes, Lazer e Juventude promoverá a convocação do candidato
seguinte na lista definitiva de classificação preliminar por meio do
envio de telegrama ao endereço fornecido no formulário eletrônico de
inscrição, sem prejuízo de divulgação desta convocação no endereço
eletrônico: www.olinda.pe.gov.br/diariooficial.
 
9.5. As contratações serão rescindidas, a qualquer tempo, quando:
 
a) conveniente ao interesse público;
 
b) verificada a inexatidão ou irregularidade nas informações prestadas
durante o processo seletivo;
 
c) constatada falta funcional;
 
d) verificada a ausência de idoneidade moral, assiduidade, disciplina,
eficiência ou aptidão para o exercício da função;
 
e) quando cessadas as razões que lhe deram origem.
 
9.6.  Correrão às expensas do candidato as despesas decorrentes de
eventuais  deslocamentos  e  hospedagem  durante  a  seleção  ou  em
virtude de eventual contratação.
 
9.7. Os candidatos contratados poderão se deslocar dentro ou fora do
Município de Olinda, em virtude da necessidade do serviço.
 
9.8. Os candidatos que concorrerem a mais de uma função oferecida
neste  edital  não  poderão  acumular  mais  de  uma  contratação
concomitantemente, caso venha a ser convocado pela Administração,
salvo nos casos constitucionalmente permitidos.
 
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 
10.1 A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas do
presente  processo  de  seleção  contidas  neste  edital  e  em  outros
instrumentos normativos e comunicados que vierem a surgir.
 
10.2. Nenhum candidato poderá alegar o desconhecimento do presente
edital  ou  de  qualquer  outra  norma  e  comunicado  posterior
regularmente  divulgados,  vinculados  ao  certame,  ou  utilizar-se  de
artifícios de forma a prejudicar o processo seletivo simplificado.



Função Quant.

vagas

Requisitos Carga horária Valor

Salarial

COORDENADOR

PEDAGÓGICO

01 -  Profissional  de  nível  superior

da  área  de  educação  física  ou

esporte.

40 horas

Semanais

R$ 1.400,00

 

COORDENADOR DE

NÚCLEO

10 -  Profissional  de  nível  superior

da  área  de  educação  física  ou

esporte.

20 horas

Semanais

R$ 1.300,00

Função Quant.

vagas

Requisitos Carga

horária

Valor Salarial

COORDENADOR

PEDAGÓGICO

01 - Profissional de nível superior da

área de educação física ou esporte.

40 horas

Semanais

R$ 2.400,00

 

Profissional de Educação

Física e/ou Esportez

10 - Profissional de nível superior da

área de educação física ou esporte.

20 horas

Semanais

R$ 1.200,00

 
10.3. Todos os horários previstos neste edital correspondem ao horário
oficial do Estado de Pernambuco.
 
10.4. As listas definitivas de classificação preliminar serão divulgadas
no Diário Oficial Eletrônico do Município de Olinda, assim como no
Portal  da  Prefeitura  e  serão  afixadas  no  mural  da  Secretaria  de
Esportes, Lazer e Juventude, no endereço Av. Brasil, 476, Rio Doce,
Olinda-PE,  nas  quais  constarão  duas  relações  de  candidatos
classificados em ordem crescente de classificação, contendo o nome
do  candidato,  CPF  e  pontuação.  A  primeira  conterá  apenas  os
candidatos classificados como pessoas portadoras de deficiência e a
segunda conterá os classificados em ampla concorrência.
 
10.4.1.  Os  candidatos  classificados  dentro  do  número  de  vagas
oferecidas  no  Anexo  I  deste  edital  ficam  desde  já  convocados  a
apresentar a documentação comprobatória de sua identificação e das
informações  curriculares  fornecidas  na  inscrição  para  a  devida
verificação no dia, hora e local a serem divulgados juntamente com a
divulgação das listas definitivas de classificação preliminar e, uma vez
constatada  a  conformidade  da  documentação,  firmarão contrato
temporário como o Município.
 
10.4.2. A Secretaria  de Esportes, Lazer e Juventude se reservará a
convocar por telegrama apenas o candidato constante do cadastro de
reserva, caso seja necessária sua contratação.
 
10.5.  O Município  de  Olinda  reserva-se  ao  direito  de proceder  às
contratações em número que atenda ao interesse e às necessidades do
serviço, até o número de vagas autorizadas, no período de validade do
processo seletivo.
 
10.6. Efetivada a contratação, o candidato deverá entrar em exercício
na data designada pela Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude.
 
10.7. O prazo de validade desta seleção será de 1 (um) ano, a contar
da  data  de  divulgação  do  resultado  definitivo  de  classificação
preliminar,  podendo  ser  renovado  por  igual  período, a  critério  da
Administração.
 
10.8. O candidato deverá manter atualizado seu endereço, sendo de
sua  inteira  responsabilidade  os  prejuízos  decorrentes  da  não
atualização.
 
10.9.  O  candidato  será  responsável  por  todas  as  informações  e
declarações prestadas.
 
10.10.  Se,  a  qualquer  tempo,  for  identificada  inexatidão  nas
informações, falsidade nas declarações ou quaisquer irregularidades
nos documentos, o candidato será eliminado do processo seletivo, sem
prejuízo das sanções penais cabíveis.
 
10.11. A rescisão do contrato, por iniciativa do contratado, deverá ser
comunicada, por escrito, à Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude,
com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que o serviço não
tenha  prejuízo  à  sua  regular  prestação.  Neste  caso, poderá  ser
convocado o próximo candidato da lista de classificados.
 
10.13. Os casos omissos serão analisados e deliberados pela Secretaria
Municipal de Assuntos Jurídicos.
 
Olinda, 3 de março de 2015.
 
RICARDO ANDRÉ BANDEIRA MARQUES
Presidente
 
GISELA DOS SANTOS PIRES
 
ISA DOS SANTOS FEITOSA
 
TAINÁ VALLE PINHEIRO
 
ALEXANDRE DA FONTE CARVALHO
 
ALEXSANDRA MARIA LOURENÇO GOUVEIA
 
MISAEL MALAQUIAS DA SILVA
 
ANIZIO CARLOS DA SILVA FILHO
 
ÁUREA PATRÍCIA DE OLIVEIRA BEZERRA
 
ANEXO I – QUADRO DE VAGAS
 
FUNÇÕES  DE  NÍVEL  SUPERIOR  –  PROGRAMA  VIDA
SAUDÁVEL
 

 
FUNÇÕES DE NÍVEL SUPERIOR – PROGRAMA SEGUNDO
TEMPO
 

 
ANEXO II – RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES
 
FUNÇÕES  DE  NÍVEL  SUPERIOR  –  PROGRAMA  VIDA
SAUDÁVEL



TITULAÇÃO PONTUAÇÃO

Especialização/Pós-Graduação (na  área  de  atividade  física  ou

esporte à pessoa idosa e/ou com deficiência)

6

TOTAL DA PONTUAÇÃO MÁXIMA 6

EXPERIÊNCIA PONTUAÇÃO

UNITÁRIA

PONTUAÇÃO

MÁXIMA

 
COORDENADOR PEDAGÓGICO
 
a) Coordenar todas as ações de planejamento após a celebração do
convênio  (execução),  monitoramento  e  avaliação  das  ações  do
Programa, a serem realizadas participativamente, com apoio do grupo
gestor;
b) Organizar e coordenar o grupo gestor;
c)  Coordenar  a  organização  das  diversas  etapas  do  processo  de
formação;
d) Realizar reuniões regulares com os Coordenadores de Núcleos e
demais agentes sob sua responsabilidade;
e) Organizar,  com os demais agentes  do processo,  as inscrições, o
planejamento  geral  das  atividades  sistemáticas  (oficinas)  e
assistemáticas  (eventos),  zelando  pelo  controle  de  freqüência  da
equipe;
f) Monitorar cumprimento de tarefas e horários dos Coordenadores de
Núcleos;
g) Elaborar conjuntamente com demais coordenadores de núcleo se
houver, e com o coordenador, os relatórios de execução do Programa;
h) Envolver a Entidade de Controle Social nas ações do Programa;
i) Socializar dados e informações;
j) Planejar as ações de divulgação do Programa em consonância com o
estabelecido com o Planejamento Pedagógico;
k)  Dialogar  constantemente  com  o  coordenador  do  Programa,
acompanhando o seu cumprimento.
 
COORDENADOR DE NÚCLEO
 
a)  Coordenar  todas  as  atividades  sistemáticas  (oficinas)  e
assistemáticas  (eventos)  do  núcleo  sob  sua  responsabilidade,
planejando-as coletivamente;
b)  Organizar  as  inscrições,  o  controle  de  presença, analisando
sistematicamente o planejamento dos agentes e os dados, adotando as
medidas necessárias para os ajustes, quando necessário;
c) Planejar a grade horária, bem como o banco de horas dos agentes
sociais;
d)  Promover  e participar  das  reuniões  semanais  com os  agentes  e
outras lideranças do seu grupo, para estudo, planejamento e avaliação
das ações;
e) Identificar, junto à comunidade, quais são os determinantes sociais
de saúde que mais interferem nas condições de saúde da população
beneficiada;
f) Encaminhar ao Coordenador Geral e ao Grupo Gestor as demandas
advindas do seu Núcleo;
g) Participar de todas as reuniões agendadas pelo Coordenador Geral.
 
FUNÇÕES DE NÍVEL SUPERIOR – PROGRAMA SEGUNDO
TEMPO
 
COORDENADOR PEDAGÓGICO
 
a) Elaborar a proposta de trabalho definindo objetivos, estratégias e
metas de acordo com os fundamentos pedagógicos do programa;
b) Definir em conjunto com os profissionais de educação física e/ou
esporte o  planejamento das atividades  visando atingir  as metas  do
processo de ensino e de aprendizagem dos participantes;
c) Coordenar o processo de planejamento dos núcleos juntamente com
os demais profissionais envolvidos;
d)  Orientar,  monitorar  e  avaliar  as  atividades  desenvolvidas,
promovendo encontros periódicos para a formação continuada visando
à troca de experiências e aprimoramento das ações;
e) Auxiliar na elaboração de relatórios de desempenhos dos Núcleos
com o objetivo de redirecionamento das práticas pedagógicas;
f)  Participar da formação oferecida pelo  Ministério e de encontros
com os colaboradores e grupo de estudo sobre desenvolvimento de
projetos esportivos sociais.
 
Profissional de Educação Física e/ou Esporte
 
a) Organizar, juntamente com o coordenador pedagógico, o processo
de estruturação dos núcleos;
b) Planejar e desenvolver juntamente com os monitores, as atividades
esportivas de acordo com a proposta pedagógica;
c) Supervisionar, acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas no
núcleo;
d)  Promover  reuniões  periódicas  com  os  acadêmicos  de  educação
física (estudantes), a fim de analisar o resultado de avaliações internas
e/ou externas, elaborando relatórios de desempenhos dos núcleos, com
o objetivo de propor redirecionamento das práticas pedagógicas e/ou
inclusão  de  outras  atividades  que  possam  enriquecer o  projeto;
Responsabilizar-se e zelar  pela segurança dos  participantes durante
todo  o  período  de  permanência  dos  mesmos,  no  local  de
desenvolvimento das  atividades  do  núcleo,  assim como manter  os
espaços físicos e instalações em condições adequadas às práticas;
e)  Participar  da  formação  continuada  e  de  encontros sobre
desenvolvimento de projetos esportivos sociais;
f) Cadastrar e manter atualizadas as informações dos acadêmicos de
educação  física  (estudantes)  e  dos  beneficiados  nos sistemas
disponibilizados pelo ME – Ministério do Esporte.
 
ANEXO III – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
 
NÍVEL SUPERIOR – PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL
 
1 ) CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:
1.1. Critérios para avaliação da escolaridade/titulação acadêmica
FUNÇÃO: COORDENADOR PEDAGÓGICO
 

 
1.2. Critérios para avaliação da experiência profissional
FUNÇÃO: COORDENADOR PEDAGÓGICO
 



Experiência pedagógica em coordenação, supervisão e

orientação na elaboração de propostas pedagógicas.

0,5 pontos por semestre 4

TITULAÇÃO PONTUAÇÃO

Especialização/Pós-Graduação (na área de atividade

física ou esporte).

6

TOTAL DA PONTUAÇÃO MÁXIMA 6

EXPERIÊNCIA PONTUAÇÃO

UNITÁRIA

PONTUAÇÃO

MÁXIMA

Experiência profissional na coordenação de projetos

sociais de cunho esportivo e de lazer, com pessoas

idosas e/ou pessoas com deficiência.

0,5 pontos por semestre 4

TITULAÇÃO PONTUAÇÃO

Especialização/Pós-Graduação (em fisiologia do exercício, na

área de atividade física ou esporte)

6

TOTAL DA PONTUAÇÃO MÁXIMA 6

EXPERIÊNCIA PONTUAÇÃO

UNITÁRIA

PONTUAÇÃO

MÁXIMA

Experiência pedagógica em coordenação, supervisão

e orientação na elaboração de propostas pedagógicas.

0,5 pontos por semestre 4

TITULAÇÃO PONTUAÇÃO

Especialização/Pós-Graduação (na área de atividade

física ou esporte).

6

TOTAL DA PONTUAÇÃO MÁXIMA 6

EXPERIÊNCIA PONTUAÇÃO

UNITÁRIA

PONTUAÇÃO

MÁXIMA

Experiência  em  projetos  sociais  de  cunho

esportivo  educacional  e/ou  Experiência

profissional nas áreas de modalidades coletivas

(futebol de campo, futsal, voleibol, handebol e

basquete)  e/ou  modalidades  individuais:

atletismo e capoeira.

0,5 pontos por semestre 4

EVENTO DATA/PERÍODO

Publicação do edital 3 de março de 2015

Inscrições (on line) 11 a 16 de março de 2015

Limite para pagamento da taxa de inscrição 17 de março de 2015

Divulgação da lista de classificação preliminar 20 de março de 2015

Interposição presencial de recursos 23 e 24 de março de 2015

Resultado do julgamento dos recursos e divulgação de listas definitivas

de classificação preliminar e convocação dos candidatos classificados

dentro das vagas oferecidas no Anexo I do Edital nº 04/2015-COSPS

para apresentação da documentação

27 de março de 2015

Nome: Data:

Função: Nível: CPF:

Nome: Data:

Função: Nível: CPF:

 
1.3. Critérios para avaliação da escolaridade/titulação acadêmica
FUNÇÃO: COORDENADOR DE NÚCLEO
 

 
1.4. Critérios para avaliação da experiência profissional
FUNÇÃO: COORDENADOR DE NÚCLEO
 

 
NÍVEL SUPERIOR – PROGRAMA SEGUNDO TEMPO
 
1) CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:
1.1. Critérios para avaliação da escolaridade/titulação acadêmica
FUNÇÃO: COORDENADOR PEDAGÓGICO
 

 
1.2. Critérios para avaliação da experiência profissional
FUNÇÃO: COORDENADOR PEDAGÓGICO
 

 
1.3. Critérios para avaliação da escolaridade/titulação acadêmica
 
FUNÇÃO: Profissional de Educação Física e/ou Esporte
 

 
1.4. Critérios para avaliação da experiência profissional
 
FUNÇÃO: Profissional de Educação Física e/ou Esporte
 

 
ANEXO IV – CALENDÁRIO
 

 
ANEXO V
 
PROCESSO  SELETIVO  SIMPLIFICADO  –  EDITAL
04/2015-COSPS
RECURSO
 

 
RAZÕES RECURSAIS
(se necessário, utilizar o verso)
 
Assinatura do candidato: _________
..........................
COMPROVANTE DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO

 

 
Assinatura (pela Prefeitura): ____________

Publicado por:
Joyne Azevedo de Sales Junior

Código Identificador:FC1E46CF
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