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MINUTA EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº  01/2022

O MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM, através da Prefeitura Municipal por intermédio da Subsecre-
taria Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL,  convoca atletas e entidades desportiva domiciliadas e sediados no Mu -
nicípio a realizar credenciamento para estabelecer banco de dados para contribuir  na tomada de decisão sobre  as po-
líticas públicas de esporte  em nossa cidade.

1- DO OBJETO

1- Credenciamento de atletas amadores domiciliado e entidades desportivas sediada ambos no município , com o obje-
tivo de estabelecer banco de dados.
2- O Credenciamento não estabelece vínculo com a Prefeitura de Silva Jardim.
3- O credenciamento tem por finalidade apenas na contribuição de preenchimento de banco de dados para subsidiar
eventuais ações deste município.

2- DIVULGAÇÃO

2.1- As inscrições serão disponibilizada no site oficial da Prefeitura (www.silvajardim.rj.gov.br) para cadastramento  e
sua divulgação serão somente pelas páginas oficiais da Prefeitura.
2.2  O edital ficará aberto 15 dias corridos.
2.3 O prazo para cadastramento serão  nos dias 01/07/2022 até 15/07/2022.

3- INSCRIÇÃO

3.1- O atleta que desejar realizar o cadastro de inscrições serão  gratuitas e efetuadas online na forma de questionários
disponibilizada no site oficial descrito neste Edital.

4- CONDIÇÕES

4.1 Para realizar a inscrição o atleta interessado deverá se enquadrar nas seguintes condições:
a) ser atleta amador ou de alto rendimento, em pleno atividade esportiva.
b) ter residência fixa no município de Silva Jardim a mais de 24 (vinte e quatro meses) meses.
c) caso o atleta seja amador, comprovar  que esteja matriculado em alguma instituição  privada e/ou pública ou ter par -
ticipação em alguma competição.
d) caso o atleta seja de alto rendimento, apresentar participação em competições oficiais.

4.2 Para realizar a inscrição a entidade desportiva interessada deverá se enquadrar nas seguintes condições:
a) Atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado
nas entidades profissionais competentes.
b) Anexo – Formulário de Credenciamento.
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