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CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.

PROCESSO Nº 00080-00233851/2019-67

O DISTRITO FEDERAL, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer, cuja delegação de competência foi outorgada pelo Decreto Distrital n° 37.141, de 29
de fevereiro de 2016, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº 02.977.827/0001-85, com sede no edi�cio Luiz Carlos Botelho, localizado
no Setor Comercial Sul (SCS), Quadra 4, bloco A, 6º e 7º andar, CEP: 70.304-000 – Brasília-DF, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, torna público
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO visando celebrar TERMO DE COLABORAÇÃO com organização da sociedade civil, de inicia�va da Administração Pública,
regendo-se pelo disposto na Lei Nacional Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, nas leis orçamentárias do Distrito Federal, na Lei Nacional nº 13.019, de
31 de julho de 2014, no Decreto Distrital n° 37.843, de 13 de dezembro de 2016, no ato norma�vo setorial - Portaria n° 188, de 18 de dezembro de 2018 e nos
demais atos norma�vos aplicáveis, conforme condições e procedimentos a seguir descritos:

 

PARTE I - CARACTERÍSTICAS DA PARCERIA

 

1. OBJETO

1.1. O presente Edital tem por objeto chamamento público de Organizações da Sociedade Civil (OSC) para, em parceria com a Secretaria de Estado do
Esporte e Lazer do Distrito Federal, executar o projeto pedagógico para desenvolvimento do desporto, em todas as suas manifestações - esporte educacional, de
par�cipação e rendimento, para a realização de eventos espor�vos, culturais e de lazer, qualificação social, aquisição de materiais espor�vos e demais ações
sócio educacionais espor�vas, no no Centro Olímpico e Paralímpico de São Sebas�ão e no Centro Olímpico e Paralímpico do Parque da Vaquejada, para
desenvolvimento do desporto educacional para os alunos do CEF Miguel Arcanjo, na região administra�va de São Sebas�ão, e para os alunos do CEF 28, na
região administra�va de Ceilândia em modelo de educação vocacionada para o esporte, conforme descrição constante neste Edital e nos seus respec�vos
anexos, pelo período de 24 meses, prorrogáveis na forma da legislação.

1.2. Obje�vos específicos da parceria:

1.3. O objeto proposto deverá guardar consonância com os obje�vos específicos para o atendimento despor�vo no no Centro Olímpico e Paralímpico
de São Sebas�ão e no Centro Olímpico e Paralímpico do Parque da Vaquejada, para desenvolvimento do desporto educacional para os alunos do CEF Miguel
Arcanjo, na região administra�va de São Sebas�ão, e para os alunos do CEF 28, na região administra�va de Ceilândia, conforme documento técnico, e para tal a
OSC deverá:

a)Disponibilizar recursos humanos adequados ao projeto;

b) Promover a formação dos profissionais do projeto com vistas a fortalecer o compromisso com o desenvolvimento integral do aluno como ser
social, autônomo, democrá�co e par�cipante, es�mulando o pleno exercício da cidadania por meio do esporte;

c) Fornecer os materiais e equipamentos despor�vos previstos;

d) Viabilizar a inscrição e pagamento de taxas para compe�ções despor�vas e passeios/eventos,  bem como o transporte relacionado a esses; e

e) Disponibilizar outros bens e serviços especificados que sejam relevantes ao cumprimento do programa pedagógico.

1.4. A parceria será formalizada mediante assinatura de TERMO DE COLABORAÇÃO, cuja minuta está no Anexo IV deste Edital, regida pelo disposto na
Lei Nacional nº 13.019/2014, no Decreto Distrital nº 37.843/2016 e no Ato Norma�vo Setorial - Portaria no 188/2018.

 

2. RECURSOS PÚBLICOS

2.1. O valor de teto es�mado para a realização do objeto para os dois anos é de R$ 13.947.269,62 (treze milhões, novecentos e quarenta e sete mil,
duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e dois centavos)

2.2. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

I - Unidade Orçamentária: 340.101

II - Programa de Trabalho: 27.812.6206.9080.0001

III - Natureza da Despesa: 3.3.50.41

IV - Fonte de Recursos: 100

- Valor para o Exercício 2020: R$ 6.973.634,81 (seis milhões, novecentos e setenta e três mil, seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos).

 

3. REPASSES

3.1. Os recursos da parceria serão repassados conforme o cronograma de desembolso constante do plano de trabalho aprovado pela administração
pública.

3.2. O exato valor a ser repassado será definido no termo de colaboração, observada a proposta apresentada pela OSC selecionada.

3.3. As liberações de recursos obedecerão ao cronograma de desembolso, que guardará consonância com as metas da parceria, bem como o disposto
no art. 48 da Lei nº 13.019/2014, e nos arts. 32 a 36 Decreto Distrital nº 37.843/2016.

3.4.  Nas contratações e na realização de despesas e pagamentos em geral efetuados com recursos da parceria, a OSC deverá observar o instrumento
de parceria e a legislação regente, em especial o disposto nos incisos XIX e XX do art. 42, nos arts. 45 e 46 da Lei nº 13.019/2014, e nos arts. 37 a 42 do Decreto
Distrital nº 37.843/2016. Faz-se necessária a leitura integral dessa legislação, não podendo a OSC ou seu dirigente alegar, futuramente, que não a conhece, seja
para deixar de cumpri-la, seja para evitar as sanções cabíveis.



3.5. Todos os recursos da parceria deverão ser u�lizados para sa�sfação de seu objeto, sendo admi�das, dentre outras despesas, somente aquelas
previstas e aprovadas no plano de trabalho, em consonância com as diretrizes constantes no Anexo V deste Edital, abarcadas pelo art. 46 da Lei nº 13.019/2014
e pelo art. 40 do Decreto Distrital no 37.843/2016.

3.6. É vedado remunerar, a qualquer �tulo, com recursos vinculados à parceria, servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em
comissão ou função de confiança, de órgão ou en�dade da administração pública celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica ou na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Distrito Federal.

3.7. Não serão cobertas despesas com:

a)    taxa de administração, gerência ou similar;
b)    coffee break e coquetéis;
c)    gastos exclusivamente de responsabilidade da proponente;
d)    alimentação - exceto  o oferecimento de kit lanche aos alunos e os lanches previstos para os eventos pactuados que serão permi�dos quando
fundamentados e previstos no documento técnico do projeto;
e)    transferência de recursos para clubes de servidores, associações de servidores ou quaisquer en�dades congêneres;
f)    pagamento, a qualquer �tulo, a empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor público da a�va, ou empregado de empresa
pública ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados;
g)    pagamento de diárias e passagens a agente público da a�va;
h)    concessão, ainda que indireta, de qualquer bene�cio, vantagem ou parcela de natureza indenizatória a agentes públicos com a finalidade de
atender despesas relacionadas a moradia, hospedagem, transporte ou atendimento de despesas com finalidade similar, seja sob a forma de auxílio,
ajuda de custo ou qualquer outra denominação;
i)    obras ou reformas que venham a cons�tuir patrimônio;
j)    gastos superiores ao limite máximo de 20% (vinte por cento) com custos indiretos necessários à execução do objeto, com a ressalva que esses
gastos, ainda que previstos na referida margem, caso aconteçam, deverão estar respaldados por parecer técnico fundamentado da administração
pública celebrante;
k)    outras despesas não autorizadas pela legislação vigente.

3.8. Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos transferidos, inclusive os provenientes das receitas ob�das das aplicações
financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou ex�nção da parceria, nos termos do art. 52 da
Lei nº 13.019/2014.

3.9. O instrumento de parceria será celebrado de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira, respeitado o interesse público e desde que
caracterizadas a oportunidade e conveniência administra�vas. A seleção de propostas não obriga a administração pública a firmar o instrumento de parceria
com quaisquer dos proponentes, os quais não têm direito subje�vo ao repasse financeiro.

4. CONTRAPARTIDA

4.1. Não será exigida contrapar�da da Organização da Sociedade Civil.

5. ATUAÇÃO EM REDE

5.1. Não será possível a execução da parceria pela sistemá�ca de atuação em rede prevista na Lei nº 13.019/2014.

 

PARTE II - FASE DE SELEÇÃO DA PROPOSTA

 

6. ETAPAS

A fase de seleção da proposta observará as seguintes etapas:
 

Etapa Descrição da Etapa Prazos

1 Publicação do Edital de Chamamento Público. 20/12/2019

2 Envio das fichas de inscrição e propostas pelas OSCs.
(conforme art. 26 da Lei nº 13.019/14). 20/12/2019 a 20/01/2020

3 Etapa competitiva de avaliação das propostas pela
Comissão de Seleção. 21/01/2020 a 24/01/2020

4
Divulgação              do        resultado          
preliminar/ provisório      das propostas/entidades
classificadas.

27/01/2020

5 Fase recursal contra o resultado
preliminar/provisório. 28/01/2020 a 03/02/2020

6 Análise dos recursos pela Comissão de Seleção. 04/02/2020 a 07/02/2020

7 Divulgação do julgamento dos recursos e do
resultado definitivo da classificação das propostas. Até dia 10/02/2020

 

6.1. Conforme exposto adiante, a verificação do cumprimento dos requisitos para a celebração da parceria (arts. 33 e 34 da Lei nº 13.019/2014) e a
não ocorrência de impedimento para a celebração da parceria (art. 39 da Lei nº 13.019/2014) é posterior à etapa compe��va de julgamento das propostas,
sendo exigível apenas da (s) OSC(s) selecionada(s) (mais bem classificada/s) o disposto no art. 28 da Lei nº 13.019/2014.

6.2. Em razão da conveniência e oportunidade, os prazos estabelecidos para as análises de propostas e recursos pela SEL e respec�va publicação do
resultado, a qualquer momento, poderão ser re�ficados, observando os prazos legais e respeitando os prazos que tenham �do a sua contagem iniciada.
Eventuais alterações serão divulgadas no sí�o ins�tucional da Secretaria do Esporte e Lazer do Distrito Federal - h�p://esporte.df.gov.br/

6.3. ETAPA 1: Publicação do Edital de Chamamento Público.

6.3.1. O presente Edital será divulgado em página do sí�o eletrônico oficial da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer -  h�p://esporte.df.gov.br/, com
prazo mínimo de 30 (trinta) dias para a apresentação das propostas, contado da data de publicação do Edital.

6.4. ETAPA 2: Envio da ficha de inscrição e propostas pelas OSCs.

6.4.1. Envio da Ficha de Inscrição (Anexo I deste Edital) e da Proposta (conforme Anexo II deste Edital) endereçada à Secretaria de Esporte e Lazer do
Distrito Federal, sito na Edi�cio Luiz Carlos Botelho, localizado no Setor Comercial Sul Quadra 04, Bloco A, 6º e 7º andar – Asa Sul - Brasília/DF -  CEP: 70.304-000,



no horário de 09hs às 12hs e das 13hs às 18hs ,  e também por correio eletrônico para o e-mail editalsaosebas�ao@esporte.df.gov.br  com o �tulo "PROPOSTA
EDITAL SÃO SEBASTIÃO E PARQUE DA VAQUEJADA” pelas OSCs interessadas.

6.4.2. As fichas de inscrição e propostas deverão ser recebidas pela Secretaria, no endereço indicado, até às 18hs, do horário de Brasília, do
dia 20/01/2020, e deverão ser recebidas por e-mail até às 23hs e 59 min do dia 20/01/2020, horário de Brasília.

6.4.3. Após o prazo limite para apresentação das inscrições e propostas, nenhuma outra será recebida, assim como não serão aceitos adendos ou
esclarecimentos que não forem explícita e formalmente solicitados pela administração.

6.4.4. Cada OSC poderá apresentar apenas uma proposta. Caso venha a apresentar mais de uma proposta dentro do prazo, será considerada apenas a
úl�ma proposta enviada.

6.4.5. As propostas deverão conter, no mínimo, as seguintes informações:

a)    a descrição da realidade objeto da parceria e o nexo com a a�vidade ou o projeto proposto;
b)    as ações a serem executadas, as metas a serem a�ngidas e os indicadores que aferirão o cumprimento das metas;
c)    os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas;
d)    o valor global;
e)    contemplação ou absorção das ações previstas no projeto pedagógico do ANEXO XX e em consonância com as a�vidades elencadas no referido
documento; e
f)    adequação ao valor de referência constante do Edital, com menção expressa ao valor global da proposta.

6.5. ETAPA 3: Etapa compe��va de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção.

6.5.1. Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de Seleção analisará as propostas apresentadas pelas OSCs concorrentes. A
análise e o julgamento de cada proposta serão realizados pela Comissão de Seleção, que terá total independência técnica para exercer seu julgamento.

6.5.2. A Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido neste edital para conclusão do julgamento das propostas e divulgação do resultado preliminar do
processo de seleção, podendo tal prazo ser prorrogado, de forma devidamente jus�ficada, por até mais 30 (trinta) dias.

6.5.3. As propostas deverão conter informações que atendem aos critérios de julgamento estabelecidos no ANEXO III e a avaliação individualizada e a
pontuação serão feitas com base nos critérios, escalas e pesos estabelecidos.

6.6. ETAPA 4: Divulgação do resultado preliminar/provisório.

6.6.1. A administração pública divulgará o resultado provisório do processo de seleção na página do sí�o oficial da Secretaria do Esporte e Lazer na
internet (www.esporte.df.gov.br) ou de outra plataforma eletrônica única que venha a subs�tuí-lo, até o dia 27/01/2020, iniciando- se, assim, o prazo para
recurso.

6.7. ETAPA 5: Fase recursal contra o resultado preliminar/provisório.

6.7.1. Haverá fase recursal após a divulgação do resultado preliminar do processo de seleção.

6.7.2. Nos termos do art. 21 do Decreto Distrital no 37.843/2016, os par�cipantes que desejarem recorrer contra o resultado preliminar deverão
apresentar recurso administra�vo, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados da publicação da decisão, ao colegiado que a proferiu, sob pena de preclusão.

6.7.3. Não será conhecido recurso interposto fora do prazo. Considera-se, para a interposição dos recursos, horário de Brasília.

6.7.4. Os recursos serão apresentados através de correio eletrônico para o email editalsaosebas�ao@esporte.df.gov.br . Se a plataforma es�ver
indisponível, a administração pública deverá, antes da abertura do prazo recursal, divulgar a nova forma de apresentação do recurso, inclusive com indicação, se
for o caso, do local.

6.7.5. Interposto recurso, dar-se-á ciência dele, preferencialmente por meio eletrônico, para os demais interessados para que, no prazo de 5 (cinco) dias
corridos, contado da data da ciência, apresentem contrarrazões, se desejarem.

6.7.6. É assegurado aos par�cipantes obter cópia dos elementos dos autos indispensáveis à defesa de seus interesses, preferencialmente por via
eletrônica, arcando somente com os devidos custos.

6.8. ETAPA 6: Análise dos recursos pela Comissão de Seleção.

6.8.1. Havendo recursos, a Comissão de Seleção os analisará.

6.8.2. Recebido o recurso, a Comissão de Seleção poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados do fim do prazo para
recebimento das contrarrazões, ou, dentro desse mesmo prazo, encaminhar o recurso à autoridade superior, para análise e decisão, com as informações
necessárias à decisão final.

6.8.3. A decisão final do recurso, devidamente mo�vada, deverá ser proferida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado do recebimento do
recurso. A mo�vação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consis�r em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres,
informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato decisório. Não caberá novo recurso contra esta decisão.

6.8.4.  Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento. Os prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia ú�l no
âmbito do órgão ou en�dade responsável pela condução do processo de seleção.

6.8.5. O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insusce�veis de aproveitamento.

6.9. ETAPA 7: Divulgação do julgamento dos recursos e do resultado defini�vo da classificação das propostas.

6.9.1. Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição de recurso, esta Secretaria homologará e divulgará, no seu sí�o
eletrônico oficial, as decisões recursais proferidas e o resultado defini�vo do processo de seleção (art. 22 do Decreto Distrital nº 37.843/ 2016).

6.9.2. A homologação do resultado não gera direito para a OSC à celebração da parceria (art. 27, §6º, da Lei nº 13.019/2014).

6.9.3. Após o recebimento e julgamento das propostas, havendo uma única en�dade com proposta classificada (não eliminada) e desde que atendidas
as exigências deste Edital, a administração pública poderá dar prosseguimento ao processo de seleção e convocá-la para iniciar o processo de celebração.

7. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

7.1. A Comissão de Seleção verificará se a proposta atende aos elementos mínimos previstos no Anexo II deste Edital e realizará a classificação
conforme os critérios estabelecidos no Anexo III deste Edital.

7.1.1. A falsidade de informações nas propostas implicará a eliminação da proposta, podendo ensejar, ainda, a aplicação de sanção administra�va contra
a ins�tuição proponente e comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do come�mento de eventual crime.

7.1.2. Serão eliminadas aquelas propostas:
a)    cuja pontuação total, após cômputo de escala e peso para os critérios do ANEXO III, for inferior a 30 (trinta) pontos;
b)    que recebam nota "zero" nos critérios de julgamento (A), (B) ou (F) do Anexo III;
c)    que estejam em desacordo com o Edital;
d)    ou com valor incompa�vel com o objeto da parceria, a ser avaliado pela Comissão de Seleção, e de eventuais diligências complementares que atestem a
inviabilidade econômica e financeira da proposta, inclusive à luz do orçamento disponível.



7.2. As propostas não eliminadas serão classificadas, em ordem decrescente, de acordo com a pontuação total ob�da com base no Anexo III, assim
considerada a média aritmé�ca das notas lançadas por cada um dos membros da Comissão de Seleção, em relação a cada um dos critérios de julgamento.

7.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com base na maior pontuação ob�da no critério de julgamento (H).

7.4.  Persis�ndo a situação de igualdade, o desempate será feito com base na maior pontuação ob�da, sucessivamente, nos critérios de julgamento
(D), (E) e (A).

7.5. Será obrigatoriamente jus�ficada a seleção de proposta que não for a mais adequada ao valor de referência constante do chamamento público,
levando-se em conta a pontuação total ob�da e a proporção entre as metas e os resultados previstos em relação ao valor proposto (art. 27, §5º, da Lei nº
13.019/2014).

8. COMISSÃO DE SELEÇÃO

8.1. A Comissão de Seleção será formada por 3 (três) membros, designados por ato publicado no Diário Oficial do DF, sendo pelo menos um servidor
ocupante de cargo efe�vo ou emprego permanente na administração pública.

8.2. O membro da Comissão de Seleção se declarará impedido de par�cipar do processo quando:
- tenha par�cipado, nos úl�mos cinco anos, como associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado de qualquer organização da sociedade civil
par�cipante do chamamento público; ou
- sua atuação no processo de seleção configurar conflito de interesse, entendido como a situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados,
que possa comprometer o interesse cole�vo ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função pública.

8.3. Configurado o impedimento, o membro impedido deverá ser imediatamente subs�tuído por membro que possua qualificação equivalente à do
subs�tuído, sem necessidade de divulgação de novo Edital (art. 27, §§ 1º a 3º, da Lei nº 13.019/2014) e sem obstar a con�nuidade do processo de seleção.

8.4. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar assessoramento técnico de especialista integrante dos quadros da
administração pública ou terceiro contratado na forma da Lei Nacional nº 8.666/1993.

8.5. A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a auten�cidade das informações e documentos apresentados
pelas en�dades concorrentes ou para esclarecer dúvidas e omissões.

 

PARTE III - FASE DE HABILITAÇÃO E CELEBRAÇÃO DA PARCERIA

 

9. ETAPAS

A fase de habilitação e celebração da parceria observará as seguintes etapas:

  

 

ETAPA  Descrição

1

Convocação da organização selecionada para apresentar a
documentação de habilitação em até 5 (cinco) dias úteis da data do
recebimento de email da administração e da publicação no sítio
eletrônico da Secretaria;

2 Divulgação do resultado provisório de habilitação, se houver
decisão por inabilitação;

3
Fase recursal de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da
divulgação do resultado provisório de habilitação, se houver
decisão por inabilitação;

4 Divulgação do julgamento dos recursos e do resultado definitivo
de habilitação;

5 Homologação do resultado final da seleção;
6 Indicação de dotação orçamentária;

7

Convocação da organização selecionada para apresentar o plano
de trabalho no prazo de 8 (oito) dias úteis, observadas as
orientações fornecidas pela administração pública quanto à
estrutura e ao conteúdo do documento;

8 Análise e aprovação do plano de trabalho, com possibilidade de
realização de ajustes;

9 Emissão de parecer técnico;

10 Designação do gestor da parceria e da comissão de monitoramento
e avaliação;

11 Emissão de parecer jurídico;
12 Assinatura do instrumento de parceria.

9.1.
Para a celebração da parceria, a Secretaria do Esporte e Lazer do Distrito Federal convocará a OSC selecionada para que no prazo de 5 (cinco) dias úteis
apresente a documentação exigida para a habilitação, além de comprovação de que não incorre nos impedimentos legais (arts. 28, caput, 33, 34 e 39 da Lei nº
13.019/2014).

9.2. A OSC deverá comprovar o cumprimento dos requisitos previstos no inciso I do caput do art. 2º, nos incisos I a V do caput do art. 33 e nos incisos
II a VII do caput do art. 34 da Lei nº 13.019/2014, e a não ocorrência de hipóteses que incorram nas vedações de que trata o art. 39 da referida Lei, através da
apresentação dos documentos elencados na sessão 10, “Requisitos de Habilitação”, do presente edital.

9.3. Os documentos comprobatórios do cumprimento dos requisitos impostos nesta Etapa serão apresentados pela OSC selecionada no edi�cio Luiz
Carlos Botelho localizado no endereço: Setor Comercial Sul (SCS), Quadra 4, bloco A, 6º e 7º andar, CEP: 70.304-000 – Brasília-DF , no horário de 09hs às 12hs e
das 13hs às 18hs.

9.4. Apenas nos casos que houver decisão de inabilitação, será publicada a decisão no sí�o eletrônico da administração pública, a par�r de quando a
OSC selecionada contará com a fase recursal de 5 (cinco) dias úteis para apresentar suas alegações.



9.5. Nos termos do §1º do art. 28 da Lei nº 13.019/2014, na hipótese de a OSC selecionada não atender aos requisitos previstos na Etapa 1 da fase de
celebração, aquela imediatamente mais bem classificada poderá ser convidada a aceitar a celebração de parceria nos termos da proposta por ela apresentada.

9.6. Em conformidade com o §2º do art. 28 da Lei nº 13.019/2014, caso a OSC convidada aceite celebrar a parceria, ela será convocada na forma da
Etapa 1 da fase de celebração e, em seguida, proceder-se-á às demais etapas. Esse procedimento poderá ser repe�do, sucessivamente, obedecida a ordem de
classificação.

9.7. Quando a OSC selecionada preencher os requisitos da habilitação, o resultado será homologado e a en�dade será convocada para apresentar, no
prazo de 8 (oito) dias úteis, o plano de trabalho.

9.8. Por meio do plano de trabalho, a OSC selecionada deverá apresentar o detalhamento da proposta subme�da e aprovada no processo de seleção,
com todos os pormenores exigidos pela legislação (em especial o art. 22 da Lei nº 13.019/2014, e as definições do Decreto Distrital nº 37.843/2016), observado
o Anexo II - Modelo de Proposta de Trabalho, que estará disponível no sí�o da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal na internet
(www.esporte.df.gov.br).

9.9. O plano de trabalho deverá observar o disposto nos ar�gos 18 e 28 do Decreto Distrital no 37.843/2016, bem como o ar�go 16 do Ato Norma�vo
Setorial - Portaria 188/2018, contendo, no mínimo, os elementos abaixo descritos:

a)    a descrição da realidade objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo com o projeto e com as metas a serem atingidas;
b)    a forma de execução das ações;
c)    a descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas;
d)    a definição de indicadores, documentos e outros parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas;
e)    a previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas na execução das ações, incluindo os encargos sociais e trabalhistas e a
discriminação dos custos diretos e indiretos necessários à execução do objeto;
f)    os percentuais e valores provisionados para verbas rescisórias, proporcional ao repasse de recursos para pagamento de despesas de pessoal;
g)    os valores a serem repassados mediante cronograma físico-financeiro, com indicação dos desembolsos;
h)    as ações que demandarão pagamento em espécie, quando for o caso;
i)    o histórico da entidade proponente;
j)    a estrutura organizacional da entidade;
k)    documentos de identificação dos dirigentes, sendo estes, Cadastro de Pessoas Físicas - CPF, carteira de identidade, comprovante de residência,
certidão do Tribunal de Constas da União e do Tribunal de Contas do Distrito Federal;
l)    documento de identificação da organização da sociedade civil e comprovação do seu endereço.
m)    as ações inerentes ao escopo da proposta e cronograma detalhado das fases de execução do projeto;
n)    identificação detalhada de cada item do objeto da parceria, inclusive a atividade a ser desenvolvida por cada integrante da equipe de pessoal,
acompanhada de pesquisa de preço, indicando a fonte de consulta;
o)    a memória de cálculo dos custos de cada item de despesa do projeto;
p)    os beneficiários diretos;
q)    a relevância para o desporto educacional, de participação, rendimento e lazer;
r)    as estratégias de comunicação;
s)    a relação dos recursos humanos que atuarão diretamente no desenvolvimento e na execução do plano de trabalho;
t)    o método e os responsáveis pelo controle e o monitoramento das ações propostas;
u)    a relevância do legado do objeto proposto;
v)    os resultados esperados;
w)    as justificativas para itens específicos e excepcionais necessários ao projeto.

9.10. Somente será aprovado o plano de trabalho que es�ver de acordo com as informações já apresentadas na proposta apresentada pela OSC,
observados os termos e as condições constantes neste Edital e em seus anexos (Decreto Distrital nº 37.843/2016). Para tanto, a administração poderá solicitar a
realização de ajustes no plano de trabalho, nos termos do § 1º do ar�go 28 do Decreto Distrital no 37.843/2016.

9.11. A previsão de receitas e despesas de que trata a alínea "e" do item 9.9 deste Edital deverá incluir os elementos indica�vos da mensuração da
compa�bilidade dos custos apresentados com os preços pra�cados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, para cada item, podendo ser
u�lizadas cotações, tabelas de preços de associações profissionais, publicações especializadas, atas de registro de preços vigentes ou quaisquer outras fontes de
informação disponíveis ao público.

9.12. No caso de cotações, a OSC deverá apresentar a cotação de preços de, no mínimo, 3 (três) fornecedores, sendo admi�das cotações de sí�os
eletrônicos, desde que iden�fiquem a data da cotação e o fornecedor específico.

9.12.1. As en�dades proponentes deverão evitar a inclusão de cotações de preços, para comprovação dos custos dos itens de despesas, que se
enquadrem nas seguintes ocorrências:

a)    de empresas do mesmo grupo econômico;
b)    de empresas com participação societária cruzada;
c)    de empresas pertencentes ou com participação societária de parentes de dirigentes ou funcionários da entidade;
d)    com o mesmo endereço, telefone e CNPJ; e
e)    com incompatibilidade entre o objeto social e a inscrição na Receita Federal da empresa com o serviço ou fornecimento de material relacionado à
respectiva cotação.

9.13. Caso seja constatada necessidade de adequação no plano de trabalho enviado pela OSC, a administração pública solicitará a realização de ajustes
e a OSC deverá fazê-lo em até 5 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da solicitação apresentada.

9.14. A aprovação do plano de trabalho não gerará direito à celebração da parceria.

9.15. A celebração do instrumento de parceria dependerá da adoção das providências impostas pela legislação regente, incluindo a aprovação do plano
de trabalho, a emissão do parecer técnico pelo órgão ou en�dade pública, as designações do gestor da parceria e da Comissão de Monitoramento e Avaliação, e
de prévia dotação orçamentária para execução da parceria.

9.16. A assinatura do Termo de Colaboração se dará somente a par�r do exercício de 2020, a depender da disponibilidade orçamentária da Secretaria
do Esporte e Lazer.

9.17. O termo de colaboração somente produzirá efeitos jurídicos após a publicação do respec�vo extrato no meio oficial de publicidade da
administração pública (art. 38 da Lei nº 13.019/2014).

 

10. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Para habilitação, a organização da sociedade civil deverá apresentar os seguintes documentos:

10.1. Cópia do estatuto registrado e suas alterações;

10.1.1. Na avaliação do estatuto, será verificado se há disposições que prevejam:
I - obje�vos voltados à promoção de a�vidades e finalidades de relevância pública e social, salvo nos casos de organizações religiosas e sociedades coopera�vas;
II - no caso de dissolução, a transferência do respec�vo patrimônio líquido a outra pessoa jurídica de igual natureza, salvo nos casos de organizações religiosas e



sociedades coopera�vas ou de celebração de acordo de cooperação; e
III - escrituração de acordo com os princípios de contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade, salvo nos casos de celebração de acordo de cooperação.

10.2. Comprovante de que possui mínimo de dois anos de cadastro a�vo no CNPJ, emi�do do site da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ressalvada
a possibilidade de essa exigência ser reduzida, mediante autorização específica do administrador público, na hipótese de nenhuma organização a�ngir o mínimo;

10.3. Cer�dão de Débitos Rela�vos a Créditos Tributários Federais e à Dívida A�va da União;

10.4. Cer�dão nega�va quanto à dívida a�va do Distrito Federal;

10.5. Cer�ficado de Regularidade do CRF/FGTS;

10.6. Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas - CNDT;

10.7. Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual ou documento equivalente;

10.8. Relação nominal atualizada dos dirigentes, com endereço, número e órgão expedidor da carteira de iden�dade e CPF;

10.9. Declaração do representante legal informando que a organização e seus dirigentes não incorrem em qualquer das vedações previstas no art. 39 da
Lei Nacional nº 13.019/2014, no art. 8º do Decreto Distrital nº 32.751/2011, nem se enquadram na seguinte situação: existência de administrador, dirigente ou
associado da organização da sociedade civil com poder de direção que seja cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade
ou afinidade, até o segundo grau, de agente público:

I - com cargo em comissão ou função de confiança lotado na unidade responsável pela realização da seleção promovida pelo órgão ou en�dade da
administração pública distrital; ou
II - cuja posição no órgão ou en�dade da administração pública distrital seja hierarquicamente superior ao chefe da unidade responsável pela realização da
seleção;

10.10. Comprovação de que a organização funciona no endereço declarado;

10.11. Documentos que comprovem experiência com a�vidade idên�ca ou similar ao objeto da parceria, que capacita a organização para a celebração
da parceria desde que demonstrada sua atuação no desporto , podendo ser admi�dos, sem prejuízo de outros:
I - instrumentos de parceria firmados com órgãos e en�dades da administração pública, organismos internacionais, empresas ou outras organizações da
sociedade civil;
II - relatórios de a�vidades com comprovação das ações desenvolvidas;
III - publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas pela organização da sociedade civil ou a respeito dela;
IV - currículos profissionais da organização da sociedade civil, sejam dirigentes, conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre outros;
V - declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de a�vidades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza
semelhante, emi�das por órgãos públicos, membros do Poder Judiciário, Defensoria Pública ou Ministério Público, ins�tuições de ensino, redes, organizações da
sociedade civil, movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos, comissões ou comitês de polí�cas públicas; ou
VI - prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela organização;

10.12. Declaração do representante legal da organização sobre as instalações e condições materiais, inclusive quanto a salubridade e segurança, ou
informe de que apresentará essa declaração até sessenta dias após a celebração da parceria;

10.13. Prova da propriedade ou posse legí�ma do imóvel cujas instalações serão necessárias à execução da parceria, como escritura, matrícula do
imóvel, contrato de locação, comodato, outorga ou outro �po de relação jurídica regular, ou informe de que apresentará esse documento até sessenta dias após
a celebração da parceria;

10.14. As cer�dões posi�vas com efeito de nega�vas, servirão como cer�dões nega�vas.

10.15. A OSC proponente deverá ter sede no Distrito Federal há pelo menos 1 (um) ano.

 

11. IMPEDIMENTOS E INABILITAÇÃO

11.1. A administração pública consultará o Sistema Integral de Gestão Governamental (SIGGO) e o Cadastro de En�dades Privadas sem Fins Lucra�vos
Impedidas (CEPIM), para verificar se há ocorrência impedi�va em relação à organização da sociedade civil selecionada.

11.2. Caso se verifique irregularidade formal nos documentos ou quando as cer�dões não es�verem disponíveis eletronicamente, a organização será
no�ficada para regularizar a documentação em até 5 (cinco) dias úteis, sob pena de inabilitação.

11.3. Em caso de omissão ou não atendimento a requisito, haverá decisão de inabilitação que será publicada no sí�o eletrônico desta Secretaria, e será
convocada a próxima organização, em ordem decrescente de classificação.

 

PARTE IV - RECURSOS, VALIDADE E DISPOSIÇÕES FINAIS

 

12. RECURSOS

12.1. As organizações da sociedade civil poderão interpor recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de publicação no sí�o eletrônico
oficial dos seguintes atos:
I - antes da homologação do resultado defini�vo da seleção:
a) resultado provisório da classificação das propostas; ou
b) resultado provisório da habilitação; ou
II - depois da homologação do resultado defini�vo da seleção:
a) decisão pela reprovação de plano de trabalho; ou
b) decisão pela inviabilidade técnica ou jurídica de celebração da parceria, fundamentada no parecer técnico ou no parecer jurídico que precederiam a
assinatura do instrumento.

12.2. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio do colegiado que proferiu a decisão, o qual poderá reconsiderar sua decisão no
prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devendo a decisão final ser proferida no prazo de cinco dias.

12.3. Os recursos deverão ser encaminhados via correio eletrônico para o e-mail editalsaosebas�ao@esporte.df.gov.br  com o �tulo "Recurso Edital São
Sebas�ão e Parque da Vaquejada”, anexando documento assinado pelo dirigente ou gestor máximo ou representante legal comprovadamente cons�tuído,
contendo os itens contestados e as respec�vas razões, jus�fica�vas, argumentações e fundamentações. A en�dade deverá apresentar no endereço da Secretaria
os arquivos �sicos originais quando solicitada.

12.4. O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo em casos excepcionais, mediante decisão mo�vada do administrador público.

13. PRAZO DE VALIDADE DO RESULTADO

O presente Edital de Chamamento Público terá eficácia a par�r da data da publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, até 12 (doze) meses subsequentes,
podendo a qualquer tempo ser alterado, revogado ou anulado, no todo ou em parte, por decisão unilateral da Secretaria do Esporte e Lazer, devido a mo�vo de
interesse público ou exigência legal, sem que isso implique direitos à indenização ou reclamação de qualquer natureza.



14. DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. A Administração Pública poderá alterar, revogar ou anular o presente Edital, sem que caiba aos par�cipantes direito a reembolso, indenização ou
compensação.

14.2. A homologação do resultado final da seleção não gera direito à celebração da parceria, mas obriga a administração pública a respeitar o resultado
defini�vo caso celebre a parceria.

14.3. A documentação das organizações não selecionadas poderá ser re�rada no prazo de 30 (trinta) dias corridos após a publicação do resultado final
da seleção, sendo permi�do o descarte do material após esse prazo.

14.4. Dúvidas e situações problemá�cas em relação às quais este Edital seja omisso serão solucionadas pelo administrador público ou, se ocorridas na
fase de seleção, pela Comissão de Seleção.

14.5. Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, com antecedência mínima de 10 (dez) dias corridos da data-limite para envio das propostas,
de forma eletrônica, pelo e-mail: editalsaosebas�ao@esporte.df.gov.br  ou por pe�ção dirigida ou protocolada no endereço SCS Quadra 4, bloco A, 6º e 7º andar
do edi�cio Luiz Carlos Botelho, Asa Sul, Brasilia, Distrito Federal- CEP 70304000

14.6. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e de seus anexos, deverão ser encaminhados com
antecedência mínima de 10 (dez) dias da data-limite para envio da proposta, exclusivamente de forma eletrônica, pelo e-mail: 
editalsaosebas�ao@esporte.df.gov.br.  

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no Edital.

14.8. As impugnações serão decididas pela Comissão de Seleção, com possibilidade de recurso para a autoridade máxima da pasta (Secretário de
Estado do Esporte e Lazer) e as respostas esclarecimentos serão juntados nos autos do processo de Chamamento Público e estarão disponíveis para consulta por
qualquer interessado.

14.9. Nos casos em que não for possível solução administra�va em negociação de que par�cipe o órgão de assessoramento jurídico da administração
pública, fica eleito o Foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas ou conflitos decorrentes da parceria.

14.10. As convocações, no�ficações acerca de impedimentos, solicitações de ajustes, dentre outros, endereçados às en�dades proponentes se darão por
correio eletrônico enviado por esta administração, bem como por aviso publicado no sí�o eletrônico desta Secretaria.

14.11. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800.6449060 (parágrafo
único, art. 2o do Decreto nº 34.031/2012).

 

LEANDRO CRUZ FRÓES DA SILVA
Secretário de Estado do Esporte e Lazer do Distrito Federal
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ANEXO I DO EDITAL 

FICHA DE INSCRIÇÃO - CADASTRAMENTO DA ENTIDADE

 

ANEXO I DO EDITAL

FICHA DE INSCRIÇÃO - CADASTRAMENTO DA ENTIDADE

I - DADOS DA ENTIDADE

RAZÃO SOCIAL DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

CNPJ N°: DATA DE EMISSÃO:
ENDEREÇO: CEP:
CONTATOS: EMAIL (INSTITUCIONAL):

II - DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE PRESIDENTE

NOME:

 

CARGO:

 

DATA DA POSSE ATUAL: DURAÇÃO DO MANDATO:

RG N°: CPF N° :

ENDEREÇO:

 
CEP:



TEL RESID: CELULAR:  

EMAIL:

 

III- DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL (SE HOUVE)

NOME:

CARGO:

RG N°: CPF N° :
ENDEREÇO: CEP:

TEL RESIDENCIAL: TEL CELULAR:

 

EMAIL:

 

28 - Declaro para os devidos fins, estar ciente e aceitar os termos do Edital de Chamamento Público n o 01/2019, bem como declaramos que cumpriremos c
disposto no Decreto n o 37.843, de dezembro de 2016 e no Ato Norma�vo Setorial ins�tuído pela Portaria n o 188, de 18 de dezembro de 2018.

 

_______________________________________

ASSINATURA (CONFORME DOCUMENTO)

 

 

ANEXO II DO EDITAL 
 

Parte 1 - MODELO DA PROPOSTA DO PLANO DE TRABALHO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

1.1. Informar a razão social, CNPJ, contatos, endereço, e-mail da Organização da Sociedade Civil, do responsável legal da OSC e do responsável técnico pelo
projeto. 

 

2. DESCRIÇÃO DA REALIDADE QUE SERÁ CONTEMPLADA PELA PARCERIA 

2.1. Descrever: 

2.1 — Jus�fica�va geral da realização da compe�ção/evento, levando em consideração o Termo de Referência; 

2.2 - Período integral do evento (data de início e de conclusão das a�vidades, que engloba montagem, a realização em si do evento e a desmontagem, com todas
as suas fases e etapas); 

2.3 - Local (quadra/rua/avenida), Bairro (região administra�va) e cidade (Distrito Federal); 

2.4. Descrever as fases e/ou etapas do evento, meios/modos de alcance dos obje�vos propostos para alcance da realização da compe�ção/evento; e 

2.5. Observações gerais, que julgar necessário. 

 

3. DEFINIÇÃO DE METAS E PARÂMETROS PARA AFERIR SEU CUMPRIMENTO 

3.1. Informar a programação do projeto com acontecimentos, datas e períodos em que acontecerão. 

4. DEFINIÇÃO DE METAS, COM PARÂMETROS PARA AFERIR SEU CUMPRIMENTO 

4.1. Informar as metas a serem a�ngidas com a execução do projeto, descrevendo uma a uma e informando qual será o parâmetro para aferir seu cumprimento
(ex.: resultado oficial, fotos, pesquisa de sa�sfação junto aos par�cipantes, etc.) de acordo com cada meta estabelecida podendo a aferição ser quan�ta�va ou
qualita�va. 

5. METODOLOGIA PROPOSTA PARA ALCANCE DO OBJETIVO 

5.1. Descrever de forma detalhada, como o objeto será executado, especificando a forma de disputa, �pos de compe�ções, os serviços e ou materiais
necessários e como serão u�lizados. 

6. PLANILHA DETALHADA DE ITENS, SERVIÇOS E CUSTOS 

6.1. Informar cada um dos recursos (materiais e serviços) que serão custeados por meio do repasse de recurso público financeiro, além de sua quan�dade, valor
unitário e valor total da proposta. 

6.2. A quan�dade e as caracterís�cas dos itens solicitados deverão ter coerência/correlação com o Termo de Referência, cronograma de execução e o obje�vo
geral da proposta. 

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, COM SUAS RESPECTIVAS ETAPAS 

7.1. Detalhar cada uma das etapas, itens e quan�dades a serem u�lizados, valor unitário e total, e o período em que os mesmos serão u�lizados. 

8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

8.1. Delimitar o valor da parcela única do recurso da parceria. 

9. TRIBUTOS E ENCARGOS 

9.1. Na u�lização dos recursos públicos, haverá a necessidade de comprovação por meio de documentos oficiais aceitos pela Secretaria da Fazenda do Distrito
Federal. 



9.2. A Organização da Sociedade Civil, deverá informar como será regida a contratação dos prestadores dos serviços, para execução do objeto da parceria. 

9.3. Informar como previsto no art. 28, inciso V, do Decreto no 37.843/2016, os valores dos tributos e dos encargos sociais e trabalhistas incidentes sobre as
a�vidades previstas para a execução do objeto, ou informações rela�vas a eventuais imunidades ou isenções. 

 

 

ANEXO II DO EDITAL

PARTE 2 - MODELO DA PROPOSTA DO PLANO DE TRABALHO

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

CNPJ N°: DDD/FONE:
ENDEREÇO:
CIDADE CEP: EMAIL (INSTITUCIONAL):

NOME DO RESPONSÁVEL: 

 

CARGO:

 

DATA DA POSSE
ATUAL: DURAÇÃO DO MANDATO:

RG N°:
CPF N°:

 
DDD/FONE: DDD/ CELULAR

ENDEREÇO:

 
CEP:

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO:

RG N°:

 

CPF N° :  

 

DDD:FONE DDD/CELULAR:

ENDEREÇO: CEP:

II- DESCRIÇÃO DA REALIDADE QUE SERÁ CONTEMPLADA PELA PARCERIA

DESCREVER: 

2.1. Justificativa (diagnóstico);

2.2. Data (ou período) de realização do evento;

2.3. Local/Bairro/Cidade da realização do evento;

2.4. Ações para atingimento dos objetivos deste edital:

2.5. Observações gerais do projeto/evento

 

III- PROGRAMAÇÃO DO EVENTO

PROGRAMAÇÃO DATA                            TURNO

Ex.: Lançamento da compe�ção evento   

Ex.: Inicio das inscrições   

Ex.: Sorteio eletrônico   

etc   

                        IV - DEFINIÇÃO DE METAS, COM PARÂMETROS PARA AFERIR SEU CUMPRIMENTO

META DESCRIÇÃO DA META PARÂMETRO PARA AFERIÇÃO DE CUMPRIMENTO

001   



002   

ETC   

V- METODOLOGIA PARA O ALCANCE DO OBJETIVO

FORMA DE EXECUÇÃO:

VI - PLANILHA DETALHADA DE ITENS, SERVIÇOS E CUSTOS

ITENS UNIDADE QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL

Ex.: Tenda — locação, montagem,
manutenção e desmontagem. Tenda
branca �po piramidal, medindo 4m x
4m, com altura mínima de 2,5m, com
estrutura em tubo galvanizado sem
fechamento lateral, afixada com cabo
de aço, com aterramento, instalada no
dia ú�l anterior ao evento.

Locação

Diária
2 R$ R$

Ex.: UTI MÓVEL - com 01 (um) médico
e 01 (um) enfermeiro e motorista.
Diária de 8h.

Diária 6 R$ R$

                        ETC.     

 

VII – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, COM SUAS RESPECTIVAS ETAPAS

ETAPA ITENS QUANTIDADE VALORES UNITÁRIOS VALOR TOTAL PERÍODO

      

      

      

      

VIII - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PARCELA VALOR PERÍODO

 EM PARCELA ÚNICA R$  

 

IX – TRIBUTOS E ENCARGOS

INFORMAR A FORMA DE CONTRATAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS:

COLOCAR O TEXTO:

Declaro que a “OSC” está ciente que as informações apresentadas são verídicas, e nesta conformidade o Responsável afirma sob as penas das leis,
que a “OSC” é responsável pela execução da “compe�ção proposta” e tem conhecimento das condições legais existentes para as falas declarações prestadas.

 

Brasília,          de                         de 2019

 

_______________________________ 

Representante Legal 

 

ANEXO III

Critérios de Seleção

A avaliação individualizada e a pontuação das propostas serão feitas com base nos critérios, escalas e pesos estabelecidos a seguir:
 

CRITÉRIOS ESCALA PESO

a)
 Objeto social e obje�vos e finalidades ins�tucionais da OSC condizentes com o objeto e a�vidades previstas para a
parceria.

OBS.: A atribuição de nota "zero" neste critério implica eliminação da proposta.
0 1 2 3 4 2



b)  Tempo de existência da ins�tuição.

OBS.: A atribuição de nota "zero" neste critério implica eliminação da proposta.

0 1 2 3 4 1

c)  Estrutura organizacional do proponente no que tange aos dirigentes da en�dade. 0 1 2 3 4 1

d)  Execução de programas ou projetos despor�vos com público majoritário de 11 a  17 anos. 0 1 2 3 4 3

e)  Execução de programas ou projetos despor�vos com público de ampla faixa etária. 0 1 2 3 4 2

f)  Execução de programas ou projetos com múl�pla oferta despor�va. 0 1 2 3 4 3

g)
 Adequação da proposta aos obje�vos da polí�ca, do plano, do programa ou da ação em que se insere a parceria.

OBS.: A atribuição de nota "zero" neste critério implica a eliminação da proposta.
0 0 0 0 2 1

h)

 Adequação da proposta ao valor de referência constante do Edital, com menção expressa ao valor global da
proposta.

OBS.: A atribuição de nota "zero" neste critério NÃO implica a eliminação da proposta, haja vista que, nos termos
de colaboração, o valor es�mado pela administração pública é apenas uma referência, não um teto.

0 0 0 1 2 2

i) Supervisão contábil e financeira por Contador devidamente inscrito no CRC. - - - 0 2 1

 
Para o entendimento dos critérios e escalas para a fase de seleção e classificação das propostas, ficam estabelecidos os seguintes conceitos e escalas para cada
critério em questão:

a) Objeto social e obje�vos e finalidades ins�tucionais da OSC condizentes com o objeto e a�vidades previstas para a parceria.
Conceito: Deverão ser consideradas as finalidades contratuais, regimentais ou estatutárias da OSC nos úl�mos 3 anos, como mais uma forma de comprovação de
capacidade técnica. Será considerada a documentação vigente da en�dade em outubro de 2019. A atribuição de nota "zero" neste critério implica eliminação da
proposta, posto ser temerário ao Poder Público contratar com en�dades sem experiência.
Escala:
0 - nenhuma comprovação.
1 - caso contemple atuação com projetos de educação ou de esporte de forma genérica, sem especificar em quais manifestações
(educacional/par�cipação/rendimento).
2 - caso contemple especificamente uma das seguintes vertentes do esporte: esporte de par�cipação ou esporte de rendimento.
3 – caso contemple especificamente o desporto educacional.
4 – caso contemple desporto educacional, com a inclusão de pessoas com deficiência.

b) Tempo de existência da ins�tuição.
Conceito: Deverá ser levado em consideração o tempo de a�vidade da ins�tuição desde seu estabelecimento.
Escala:
0 – menos de 2 anos.
1 – 2 anos ou mais.
2 – 5 anos ou mais.
3 – 10 anos ou mais.
4 – 15 anos ou mais.

c) Estrutura organizacional do proponente no que tange aos dirigentes da en�dade.
Conceito: Será considerada a qualificação de até 2 (dois) dirigentes da OSC – que ocupem cargos estatutários na en�dade, comprovados por meio da ata de
eleição da diretoria, registrada em cartório. Serão considerados os membros eleitos ou designados até o mês de outubro de 2019, não se admi�ndo para
pontuação alterações posteriores a publicação deste edital.
Escala:
0 - Profissionais da área da administração ou diversas.
1 - Somente 1 (um) dirigente com graduação na área do esporte.
2 - Possui 1 (um) dirigente com graduação e especialização (pós-graduado, mestre ou doutor) na área do esporte.
3 - Possui 2 (dois) dirigentes com graduação na área do esporte.
4 - Possui 2 (dois) dirigentes com graduação na área do esporte, dos quais pelo menos 1 (um) possui especialização (pós-graduado, mestre ou doutor) no
esporte.

d) Execução de programas ou projetos despor�vos com público majoritário de 11 a 17 anos.
Conceito: Deverá ser levada em consideração a capacidade técnica da proponente para desenvolvimento de a�vidades com público de faixa-etária
correspondente aos alunos de ensino fundamental de 6o ao 9o ano do CEF Miguel Arcanjo, atestada pela quan�dade de projetos ou programas desenvolvidos
nos úl�mos 10 anos. No caso de programas con�nuados, considerar-se-á o número de contratos.
Escala:
0 – até 3, inclusive.
1 – até 5, inclusive.
2 – até 7, inclusive.
3 - até 10, inclusive.
4 – mais de 10.

e) Execução de programas ou projetos despor�vos com público de ampla faixa etária.
Conceito: Deverá ser levada em consideração a capacidade técnica da proponente para desenvolvimento de a�vidades com público de faixa-etária
correspondente ao público dos Centros Olímpico e Paralímpico, ou seja, contemplando desde crianças a idosos no mesmo projeto. Será considerada a
quan�dade de projetos ou programas desenvolvidos nos úl�mos 10 anos. No caso de programas con�nuados, considerar-se-á o número de contratos.
Escala:
0 – até 3, inclusive.
1 – até 5, inclusive.
2 – até 7, inclusive.
3 - até 10, inclusive.
4 – mais de 10.

f) Execução de programas ou projetos com múl�pla oferta despor�va.
Conceito: Neste tópico será avaliada a amplitude das ações da proponente considerando-se a quan�dade de modalidades trabalhadas em um único projeto,



tendo em vista o obje�vo geral do programa nos COPs, bem como o obje�vo específico de fomentar o esporte escolar e a par�cipação em jogos dos alunos do
CEF Miguel Arcanjo.
Escala:
0 - até 5 modalidades (inclusive).
1 - até 7 modalidades (inclusive).
2 - até 10 modalidades (inclusive).
3 - até 10 modalidades (inclusive), com inclusão de par�cipantes com deficiência.
4 - mais de 15 modalidades, sendo pelo menos 10 modalidades dos jogos escolares da juventude.

g) Adequação da proposta aos obje�vos da polí�ca, do plano, do programa ou da ação em que se insere a parceria.
Obs: A atribuição de nota "zero" neste critério implica a eliminação da proposta, por força do caput do art. 27 da Lei nº 13.019, de 2014.
0 - não atendimento ou o atendimento insa�sfatório dos itens prescritos em lei.
2 - grau pleno de adequação.

h) Adequação da proposta ao valor de referência constante do Edital, com menção expressa ao valor global da proposta.
Obs: A atribuição de nota "zero" neste critério NÃO implica a eliminação da proposta, haja vista que, nos termos de colaboração, o valor es�mado pela
administração pública é apenas uma referência, não um teto.
0 - valor global proposto é superior ao valor de referência.
1 - valor global proposto é igual ou até 10% (dez por cento), exclusive, mais baixo do que o valor de referência.
2 - valor global proposto é, pelo menos, 10% (dez por cento) mais baixo do que o valor de referência.

i) Supervisão contábil e financeira por Contador devidamente inscrito no CRC.
Conceito: Será pontuada a en�dade que contar com contador ou escritório de contabilidade para a supervisão contábil e financeira da execução do projeto e da
prestação de contas final da parceria. O item poderá ser comprovado através de contrato de trabalho ou de contrato de prestação de serviços ou de declaração
do contador na qual se responsabiliza pela mencionada supervisão contábil e financeira. A proposta de trabalho apresentada pela proponente deverá contar
com a assinatura do contador, em adição a assinatura do representante legal da en�dade.
0 - não atendimento.
2 – comprovação de disponibilização de contador.

 

ANEXO IV

Minuta do Instrumento

 

 

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº ___/[ANO], QUE ENTRE SI CELEBRAM O DISTRITO FEDERAL, POR MEIO DO [NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA] E A
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL [NOME DA OSC].

 

PROCESSO Nº [NÚMERO]

O DISTRITO FEDERAL, por meio do [NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA], cuja delegação de competência foi outorgada pelo [TIPO, NÚMERO E DATA DO
ATO QUE CONFERIU A DELEGAÇÃO], inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº [NÚMERO DO CNPJ], com sede no [ENDEREÇO], doravante
denominada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, neste ato representada por [NOME DO ADMINISTRADOR PÚBLICO], na qualidade de [CARGO DO ADMINISTRADOR
PÚBLICO], nomeado pelo [TIPO, NÚMERO E DATA DO ATO DE NOMEAÇÃO] e a Organização da Sociedade Civil [NOME DA OSC], doravante denominada
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, inscrita no CNPJ sob o nº [NÚMERO], com sede no [ENDEREÇO], neste ato representada por [NOME E NACIONALIDADE DO
DIRIGENTE], portador do documento de iden�ficação [TIPO E NÚMERO] e inscrito sob o Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob o nº [NÚMERO], residente à
[ENDEREÇO], que exerce a função de [DENOMINAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO DIRIGENTE NA OSC], resolvem celebrar este TERMO DE [INDICAR SE DE
FOMENTO OU DE COLABORAÇÃO], regendo-se pelo disposto na Lei Nacional Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, nas leis orçamentárias do Distrito
Federal, na Lei Nacional nº 13.019, de 31 de julho de 2014, respec�vos regulamentos e demais atos norma�vos aplicáveis, mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

Este instrumento tem por objeto [DESCRIÇÃO DO OBJETO DO PROJETO OU DAS ATIVIDADES], a ser executado no [LOCAL de EXECUÇÃO DO OBJETO], conforme
detalhamento con�do no Plano de Trabalho em anexo a este instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR GLOBAL DA PARCERIA E DOTAÇÃO

2.1. Este instrumento envolve transferência de recursos financeiros da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA para a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, conforme
cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho.

2.2. O valor global dos recursos públicos da parceria é de R$ [INDICAR VALOR].

2.3. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

I - Unidade Orçamentária: [NÚMERO]

II - Programa de Trabalho: [NÚMERO]

III - Natureza da Despesa: [NÚMERO]

IV - Fonte de Recursos: [NÚMERO]

2.4 - O empenho é de R$ [INDICAR VALOR], conforme Nota de Empenho nº [NÚMERO/ANO/ÓRGÃO], emi�da em [DATA], sob o evento nº [NÚMERO], na
modalidade [INDICAR].

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA

3.1 - Este instrumento terá vigência da data de sua assinatura até [DATA QUE CONFIGURE PRAZO DE VIGÊNCIA INFERIOR A 60 MESES].

3.2 - A vigência poderá ser alterada mediante termo adi�vo, conforme consenso entre os par�cipes, não devendo o período de prorrogação ser superior a
[INDICAR LIMITE, QUE DEVERÁ SER INFERIOR A SESSENTA MESES].

3.3 - A vigência poderá ser alterada por prorrogação de o�cio, quando a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA der causa a atraso na execução do objeto, limitada ao
período do atraso. A prorrogação de o�cio será formalizada nos autos mediante termo de apos�lamento, com comunicação à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL.

3.4 - A eficácia deste instrumento fica condicionada à publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal, a ser providenciada pela ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA até 20 (vinte) dias após a assinatura.

CLÁUSULA QUARTA - LIBERAÇÃO DOS RECURSOS



4.1 - O repasse de recursos obedecerá ao cronograma de desembolso, em consonância com o cronograma de execução da parceria.

4.2 - A liberação de recursos deverá ser anterior à data prevista para a realização da despesa, vedada a antecipação que es�ver em desacordo com o cronograma
de desembolso, conforme a natureza do objeto da parceria.

4.3 - Nas parcerias cuja duração exceda um ano, a liberação das parcelas está condicionada à apresentação da prestação de contas ao término de cada exercício.

CLÁUSULA QUINTA - CONTRAPARTIDA

5.1 - Não será exigida contrapar�da da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.

[OU]

5.1 - Será oferecida contrapar�da em [INDICAR SE HAVERÁ DISPONIBILIZAÇÃO DE BENS OU REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS], cuja mensuração monetária equivaleria a
R$ [VALOR], que consis�rá em: [DESCRIÇÃO DA CONTRAPARTIDA].

5.1.1 - O detalhamento da forma de cumprimento da contrapar�da está con�do no Plano de Trabalho.

5.1.2 - Não haverá exigência de depósito de recursos financeiros para fins de cumprimento da contrapar�da.

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADES

6.1 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

6.1.1 - acompanhar a execução da parceria e zelar pelo cumprimento do disposto neste instrumento, na Lei Nacional n° 13.019/2014, no seu regulamento e nos
demais atos norma�vos aplicáveis;

6.1.2 - transferir à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL os recursos financeiros da parceria, de acordo com o cronograma de desembolsos constante do Plano de
Trabalho;

6.1.2.1 - emi�r o�cio ao Banco de Brasília S/A - BRB solicitando a abertura de conta bancária, isenta de tarifa, conforme art. 51 da Lei n° 13.019/2014, para o
recebimento dos recursos;

6.1.2.2 - nas parcerias cuja duração exceda um ano, condicionar a liberação das parcelas à apresentação da prestação de contas anual;

6.1.2.3 - consultar o SIGGO, o CEPIM, para verificar se há ocorrência impedi�va, e realizar consulta aos sí�os eletrônicos de verificação de regularidade fiscal,
trabalhista e previdenciária, antes da liberação de cada parcela;

6.1.3 - assumir ou transferir a terceiro a responsabilidade pela execução do objeto da parceria, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descon�nuidade.

6.1.4 - divulgar o objeto da parceria nos termos da legislação e orientar a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL sobre como fazê-lo, mediante procedimentos
definidos conforme seu juízo de conveniência e oportunidade, incluída a seguinte forma: [DESCRIÇÃO DE FORMA DE DIVULGAÇÃO DA PARCERIA, DE ACORDO
COM PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO];

6.1.5 - apreciar as solicitações apresentadas pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL no curso da execução da parceria;

6.1.6 - orientar a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL quanto à prestação de contas; e

6.1.7 - analisar e julgar as contas apresentadas pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.

6.2 - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

6.2.1 - executar o objeto da parceria de acordo com o Plano de Trabalho, observado o disposto neste instrumento, na Lei Nacional n° 13.019/2014, no seu
regulamento e nos demais atos norma�vos aplicáveis;

6.2.1.1 - com exceção dos compromissos assumidos pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA neste instrumento, responsabilizar-se por todas as providências necessárias
à adequação execução do objeto da parceria, inclusive por: [DESCRIÇÃO DE PROVIDÊNCIAS ESPECÍFICAS PARA A GARANTIA DO ALCANCE DO INTERESSE PÚBLICO
NO CASO CONCRETO];

6.2.2 - cumprir a contrapar�da, quando houver;

6.2.3 - apresentar à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA o comprovante de abertura da conta bancária específica no Banco de Brasília S/A, isenta de tarifa bancária,
des�nada exclusivamente a receber e movimentar os recursos da parceria;

6.2.4 - responsabilizar-se, exclusivamente, pelo gerenciamento administra�vo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de
custeio, de inves�mento e de pessoal;

6.2.5 - na realização das compras e contratações de bens e serviços, adotar métodos usualmente u�lizados pelo setor privado, zelando pela observância dos
princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade e da eficiência;

6.2.6 - realizar a movimentação de recursos da parceria mediante transferência eletrônica sujeita a iden�ficação do beneficiário final e realizar pagamentos por
crédito na conta bancária dos fornecedores e prestadores de serviços, com uso de boleto bancário ou cheque nominal;

6.2.6.1 - u�lizar o pagamento em espécie como medida excepcional, limitado a R$1.000,00 por operação, quando configurada peculiaridade rela�va ao objeto
da parceria ou ao território de determinada a�vidade ou projeto, desde que haja essa previsão no plano de trabalho ou tenha sido conferida autorização em
decisão mo�vada do administrador público, a par�r de solicitação formal;

6.2.6.2 - no uso excepcional do pagamento em espécie, garan�r que o conjunto das operações não exceda o percentual de um por cento do valor global da
parceria;

6.2.6.3 - u�lizar o regime de reembolso como medida excepcional, a ser adotada mediante autorização em decisão mo�vada do administrador público, desde
que esteja comprovado o crédito na conta bancária dos fornecedores ou prestadores de serviços, nos termos do ato norma�vo setorial [INDICAR TIPO E
NÚMERO DO ATO].

6.2.7 - solicitar à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, caso seja de seu interesse, remanejamentos de recursos e o uso dos rendimentos de a�vos financeiros no objeto da
parceria, indicando a consequente alteração no Plano de Trabalho, desde que ainda vigente este instrumento;

6.2.8 - responsabilizar-se, exclusivamente, pelo regular pagamento de todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à
execução do objeto da parceria;

6.2.9 - prestar contas;

6.2.10 - realizar devolução de recursos quando receber no�ficação da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA com essa determinação;

6.2.11 - devolver à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA os saldos financeiros existentes após o término da parceria, inclusive os provenientes das receitas ob�das de
aplicações financeiras, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração de tomadas de contas especial;

6.2.12 - permi�r o livre acesso dos agentes da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, do controle interno e do Tribunal de Contas aos processos, aos documentos e às
informações relacionadas à execução desta parceria, bem como aos locais de execução do objeto;

6.2.13 - manter a guarda dos documentos originais rela�vos à execução da parceria pelo prazo de dez anos, contado do dia ú�l subsequente ao da apresentação
da prestação de contas.

CLÁUSULA SÉTIMA - DESPESAS



7.1 - Poderão ser pagas com recursos da parceria as seguintes despesas:

7.1.1 - remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições
sociais, Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e
trabalhistas, alusivas ao período de vigência da parceria, conforme previsto no plano de trabalho;

7.1.2 - diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação, nos casos em que a execução da parceria o exija;

7.1.3 - custos indiretos necessários à execução do objeto, tais como internet, transporte, aluguel, telefone, taxas e tarifas, consumo de água e energia elétrica;

7.1.4 - bens de consumo, tais como alimentos (quando demonstrada a necessidade no plano de trabalho, de acordo com a natureza ou o território da a�vidade
ou projeto), material de expediente, material pedagógico, produtos de limpeza, combus�vel e gás;

7.1.5 - aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e serviços de adequação de espaço �sico, desde que necessários
à instalação dos referidos equipamentos e materiais, conforme o disposto no plano de trabalho aprovado;

7.1.5.1 - como serviços de adequação de espaço �sico, a execução de obras voltadas à promoção de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida e idosos;

7.1.6 - contratação de serviços de terceiros, tais como limpeza, manutenção, segurança de instalações �sicas, capacitação e treinamento, informá�ca, design
gráfico, desenvolvimento de so�wares, contabilidade, auditoria e assessoria jurídica;

7.1.7 - outros �pos de despesa que se mostrarem indispensáveis para a execução do objeto.

7.2 - O pagamento de despesas com equipes de trabalho somente poderá ser autorizado quando demonstrado que tais valores:

7.2.1 - correspondem às a�vidades e aos valores constantes do plano de trabalho, observada a qualificação técnica adequada à execução da função a ser
desempenhada;

7.2.2 - são compa�veis com o valor de mercado da região onde atua a organização da sociedade civil e não ultrapassem o teto da remuneração do Poder
Execu�vo distrital, de acordo com o plano de trabalho aprovado pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; e

7.2.3 - são proporcionais ao tempo de trabalho efe�vamente dedicado à parceria, devendo haver memória de cálculo do rateio nos casos em que a remuneração
for paga parcialmente com recursos da parceria, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa;

7.2.4 - não estão sendo u�lizados para remunerar cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o
segundo grau, de:

- administrador, dirigente ou associado com poder de direção da organização da sociedade civil celebrante da parceria ou, nos casos de atuação em rede,
executante;

- agente público com cargo em comissão ou função de confiança que esteja lotado na unidade responsável pela execução da parceria no órgão ou en�dade
pública; ou

- agente público cuja posição no órgão ou en�dade pública distrital seja hierarquicamente superior à chefia da unidade responsável pela execução da parceria.

7.3 - Não poderão ser pagas com recursos da parceria as seguintes despesas:

7.3.1 - despesas com finalidade alheia ao objeto da parceria;

7.3.2 - pagamento, a qualquer �tulo, de servidor ou empregado público, salvo nas hipóteses previstas em lei específica ou na lei de diretrizes orçamentárias;

7.3.3 - pagamento de juros, multas e correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo, salvo quando as despesas �verem
sido causadas por atraso da administração pública na liberação de recursos;

7.3.4 - despesas com publicidade, salvo quando previstas no plano de trabalho como divulgação ou campanha de caráter educa�vo, informa�vo ou de
orientação social, não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal;

7.3.5 - pagamento de despesa cujo fato gerador �ver ocorrido em data anterior ao início da vigência da parceria;

7.3.6 - pagamento de despesa em data posterior ao término da parceria, salvo quando o fato gerador da despesa �ver ocorrido durante a vigência do termo de
fomento ou de colaboração.

CLÁUSULA OITAVA - ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO:

8.1 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA poderá propor ou autorizar a alteração do Plano de Trabalho, desde que preservado o objeto, mediante jus�fica�va prévia, por
meio de termo adi�vo ou termo de apos�lamento.

8.2 - Será celebrado termo adi�vo nas hipóteses de alteração do valor global da parceria e em outras situações em que a alteração for indispensável para o
atendimento do interesse público.

8.2.1 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA providenciará a publicação do extrato de termo adi�vo no Diário Oficial do Distrito Federal.

8.2.2 - Caso haja necessidade de termo adi�vo com alteração do valor global da parceria, sua proposta deve ser realizada com antecedência mínima de trintas
dias, devendo os acréscimos ou supressões a�ngir no máximo vinte e cinco por cento do valor global.

8.2.2.1 - O percentual poderá ser superior caso se configure situação excepcional em que o administrador público ateste que a alteração é indispensável para o
alcance do interesse público na execução da parceria.

8.2.2.2 - A variação inflacionária pode ser fundamento de solicitação da organização da sociedade civil de celebração de termo adi�vo para alteração de valor
global da parceria, desde que decorridos no mínimo doze meses da data de aprovação do plano de trabalho, com observância do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo-IPCA, apurado pelo Ins�tuto Brasileiro de Geografia e Esta�s�ca-IBGE, conforme o Decreto Distrital nº 37.121, de 2016.

8.3. Será editado termo de apos�lamento pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA quando necessária a indicação de crédito orçamentário de exercícios futuros e quando
a organização da sociedade civil solicitar remanejamento de recursos ou alteração de itens do plano de trabalho.

8.3.1 O remanejamento de pequeno valor e a aplicação de rendimentos de a�vos financeiros poderão ser realizados pela organização da sociedade civil no curso
da parceria, com posterior comunicação à administração pública, desde que em bene�cio da execução do objeto, observados os procedimentos e limites
estabelecidos pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA no ato norma�vo setorial [INDICAR TIPO E NÚMERO DO ATO].

CLÁUSULA NONA - TITULARIDADE DE BENS

9.1 - Os bens permanentes adquiridos, produzidos ou transformados em decorrência da execução da parceria serão de �tularidade da [INDICAR SE DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OU DA OSC].

9.1.1 - Não se consideram bens permanentes aqueles que se des�nam ao consumo.

9.2 - Os bens permanentes não poderão ser alienados, ressalvadas as previsões específicas deste instrumento sobre os bens inservíveis e sobre as situações
posteriores ao término da parceria.

9.3 - Sobre os bens permanentes de �tularidade da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: [ESTE ITEM NÃO PRECISA CONSTAR EM INSTRUMENTOS EM QUE NÃO
HOUVER PREVISÃO DE BENS PARA OSC]:

9.3.1 - A existência de interesse público na definição de �tularidade dos bens para a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL consiste em: [INDICAR MOTIVAÇÃO]



9.3.2 - Caso os bens da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL se tornem inservíveis antes do término da parceria, poderão ser doados ou inu�lizados, mediante
comunicação à administração pública distrital.

9.3.3 - Caso haja rejeição de contas cuja mo�vação esteja relacionada ao uso ou aquisição do bem de �tularidade da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, ele
permanecerá como sua propriedade, mas o valor pelo qual foi adquirido será computado no cálculo do dano ao erário, com atualização monetária.

9.4 - Sobre os bens permanentes de �tularidade da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: [ESTE ITEM NÃO PRECISA CONSTAR EM INSTRUMENTOS EM QUE NÃO HOUVER
PREVISÃO DE BENS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA]:

9.4.1 - Caso os bens da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA se tornem inservíveis antes do término da parceria, a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL solicitará
orientação sobre quais providências deve tomar, tendo em vista a legislação de administração patrimonial de bens públicos.

9.4.2 - Após o término da parceria, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA decidirá por uma das seguintes hipóteses:

- a manutenção dos bens em sua propriedade, permanecendo a custódia sob responsabilidade da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL até a re�rada pela
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, que deverá ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias após o término da parceria;

- a doação dos bens à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, caso não sejam necessários para assegurar a con�nuidade do objeto pactuado por execução direta
ou por celebração de nova parceria com outra en�dade, permanecendo a custódia sob responsabilidade da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL; ou

- a doação dos bens a terceiros, desde que para fins de interesse social, permanecendo a custódia sob responsabilidade da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
parceira até sua re�rada, que deverá ocorrer até 60 (sessenta) dias após a edição do ato da doação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DIREITOS INTELECTUAIS

10.1 - A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL declara, mediante a assinatura deste instrumento, que se responsabiliza integralmente por providenciar desde já,
independente de solicitação da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, todas as autorizações necessárias para que a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, sem ônus, durante o prazo
de proteção dos direitos incidentes, em território nacional e estrangeiro, em caráter não exclusivo, u�lize, frua e disponha dos bens subme�dos a regime de
propriedade intelectual que eventualmente decorrerem da execução desta parceria, da seguinte forma:

10.1.1 - Quanto aos direitos de que trata a Lei Nacional nº 9.279/1996, pelo uso de produto objeto de patente, processo ou produto ob�do diretamente por
processo patenteado, desenho industrial, indicação geográfica e marcas;

10.1.2 - Quanto aos direitos de que trata a Lei Nacional nº 9.610/1998, pelas seguintes modalidades:

I - a reprodução parcial ou integral;

II - a adaptação;

III - a tradução para qualquer idioma;

IV - a inclusão em fonograma ou produção audiovisual;

V - a distribuição, inclusive para oferta de obras ou produções mediante cabo, fibra ó�ca, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário
realizar a seleção da obra ou produção para percebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, e nos casos em que o
acesso às obras ou produções se faça por qualquer sistema que importe em pagamento pelo usuário;

VI - a comunicação ao público, mediante representação, recitação ou declamação; execução musical, inclusive mediante emprego de alto-falante ou de sistemas
análogos; radiodifusão sonora ou televisiva; captação de transmissão de radiodifusão em locais de frequência cole�va; sonorização ambiental; exibição
audiovisual, cinematográfica ou por processo assemelhado; exposição de obras de artes plás�cas e figura�vas;

VII - a inclusão em base de dados, o armazenamento em computador, a microfilmagem e as demais formas de arquivamento do gênero;

10.1.3 - Quanto aos direitos de que trata a Lei Nacional nº 9.456/1997, pela u�lização da cul�var.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - GESTOR DA PARCERIA

11.1 - Os agentes públicos responsáveis pela gestão da parceria de que trata este instrumento, com poderes de controle e fiscalização, designados em ato
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em [DATA], serão os seguintes:

- Titular: [NOME, NÚMERO DE MATRÍCULA, CPF - CASO O VALOR GLOBAL DA PARCERIA SEJA SUPERIOR A R$200 MIL, INDICAR SEU CARGO EFETIVO OU
EMPREGO PERMANENTE]

- Suplente(s): [INDICAR SE SERÁ O CHEFE IMEDIATO DO TITULAR OU SE SERÁ UM OUTRO AGENTE PÚBLICO, FAZENDO CONSTAR NOME, NÚMERO DE MATRÍCULA
E CPF]

[OU]

11.1 - Os agentes públicos responsáveis pela gestão da parceria de que trata este instrumento, com poderes de controle e fiscalização, cons�tuem uma
Comissão de Gestão da Parceria, devido à constatação de que [INDICAR SE DECORRE DA COMPLEXIDADE DO OBJETO OU DO FATO DE O VALOR DA PARCERIA SER
SUPERIOR A R$ 200 MIL]. Sua designação consta de ato publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em [DATA], sendo:

- Titulares: [NOMES, NÚMEROS DE MATRÍCULA, CPF - CASO O VALOR GLOBAL DA PARCERIA SEJA SUPERIOR A R$200 MIL, INDICAR QUAL DELES POSSUI CARGO
EFETIVO OU EMPREGO PERMANENTE]

- Suplente(s): [INDICAR SE SERÁ O CHEFE IMEDIATO DE UM DOS TITULARES OU SE SERÁ UM OUTRO AGENTE PÚBLICO, FAZENDO CONSTAR NOME, NÚMERO DE
MATRÍCULA E CPF]

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

12.1 - A sistemá�ca de monitoramento e avaliação desta parceria funcionará da seguinte forma: [DESCRIÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E TECNOLÓGICOS,
INCLUSIVE EVENTUAL APOIO TÉCNICO CONTRATADO];

12.1.1 - As ações de monitoramento e avaliação poderão u�lizar ferramentas tecnológicas, tais como redes sociais na internet, aplica�vos e outros mecanismos
que permitam verificar os resultados da parceria.

12.2 - A Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada em ato publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em [DATA], atuará em caráter preven�vo e
saneador, visando o aprimoramento dos procedimentos, a padronização e a priorização do controle de resultados.

12.3 - Caso considere necessário, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA poderá promover visita técnica in loco para subsidiar o monitoramento da parceria, podendo
no�ficar a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL com antecedência em relação à data da visita;

[OU]

12.3 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA deverá realizar visita técnica in loco para subsidiar o monitoramento da parceria, tendo em vista que o objeto da parceria são
serviços de [INDICAR SE SÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE OU ASSISTÊNCIA SOCIAL], podendo no�ficar a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL com antecedência em
relação à data da visita;

12.4 - A Comissão de Monitoramento e Avaliação homologará até [DATA] o relatório técnico de monitoramento e avaliação emi�do pelo gestor da parceria, que
conterá:

- descrição sumária do objeto e análise das a�vidades realizadas, com foco no cumprimento das metas e no bene�cio social da execução do objeto;



- valores transferidos pela administração pública distrital;

- seção sobre análise de prestação de contas anual, caso a execução da parceria ultrapasse um ano e as ações de monitoramento já �verem permi�do a
verificação de que houve descumprimento injus�ficado quanto ao objeto; e

- seção sobre achados de auditoria e respec�vas medidas saneadoras, caso haja auditorias pelos órgãos de controle interno ou externo voltadas a esta parceria.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ATUAÇÃO EM REDE

Não será possível a execução da parceria pela sistemá�ca de atuação em rede prevista na Lei nº 13.019/2014.

[OU]

13.1 - A execução da parceria poderá se dar por atuação em rede, composta por:

I - uma organização da sociedade civil celebrante da parceria com a administração pública, que ficará responsável pela rede e atuará como sua supervisora,
podendo par�cipar diretamente ou não da execução do objeto; e

II - uma ou mais organizações da sociedade civil executantes, não celebrantes da parceria com a administração pública, que executarão ações definidas no Termo
de Atuação em Rede que firmarem com a organização da sociedade civil celebrante.

13.2 - A organização da sociedade civil celebrante deverá, antes da formalização dos Termos de Atuação em Rede, comprovar à administração que cumpre os
requisitos exigidos no Decreto Distrital [NÚMERO/ANO].

13.3 - A organização da sociedade civil celebrante deverá comunicar à administração pública a assinatura ou a rescisão do Termo de Atuação em Rede no prazo
de sessenta dias.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS

14.1 - A prestação de contas será um procedimento de acompanhamento sistemá�co da parceria, voltado à demonstração e verificação do cumprimento de
metas e resultados, que observará o disposto na Lei n° 13.019/2014, em seu regulamento e no ato norma�vo setorial [INDICAR TIPO E NÚMERO DO ATO].

14.2 - A prestação de contas final consis�rá na apresentação pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL do relatório de execução do objeto, no prazo de 90
(noventa) dias após o término da vigência da parceria, prorrogável por até 30 (trinta) dias mediante solicitação jus�ficada.

14.2.1 - O relatório de execução do objeto deverá conter:

I - descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto, para demonstrar o alcance das metas e dos resultados esperados;

II - comprovação do cumprimento do objeto, por documentos como listas de presença, fotos, depoimentos, vídeos e outros suportes;

III - comprovação do cumprimento da contrapar�da, quando houver essa exigência; e

IV - documentos sobre o grau de sa�sfação do público alvo, que poderão consis�r em resultado de pesquisa de sa�sfação realizada no curso da parceria ou
outros documentos, tais como declaração de en�dade pública ou privada local, ou manifestação do conselho setorial.

14.3 - O parecer técnico da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA sobre o relatório de execução do objeto, considerando o teor do relatório técnico de monitoramento e
avaliação, consis�rá na verificação do cumprimento do objeto, podendo o gestor da parceria:

- concluir que houve cumprimento integral do objeto ou cumprimento parcial com jus�fica�va suficiente quanto às metas não alcançadas; ou

- concluir que o objeto não foi cumprido e que não há jus�fica�va suficiente para que as metas não tenham sido alcançadas, o que implicará emissão de parecer
técnico preliminar indicando glosa dos valores relacionados a metas descumpridas sem jus�fica�va suficiente.

14.3.1 - Caso haja a conclusão de que o objeto não foi cumprido ou caso haja indícios de irregularidades que possam ter gerado dano ao erário, a ORGANIZAÇÃO
DA SOCIEDADE CIVIL será no�ficada para apresentar em até 90 (noventa) dias relatório de execução financeira, que conterá:

- relação das despesas e receitas realizadas, inclusive rendimentos financeiros, que possibilitem a comprovação da observância do Plano de Trabalho;

- relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver;

- comprovante de devolução do saldo remanescente da conta bancária específica, quando houver, salvo quando já disponível na plataforma eletrônica de
processamento da parceria;

- extrato da conta bancária específica, salvo quando já disponível na plataforma eletrônica de processamento da parceria;

- cópia simples das notas e dos comprovantes fiscais ou recibos, com data, valor, dados da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL e do fornecedor, além da
indicação do produto ou serviço; e

- memória de cálculo do rateio das despesas, nos casos em que algum item do Plano de Trabalho for pago proporcionalmente com recursos da parceria, para
demonstrar que não houve duplicidade ou sobreposição de fontes de recursos no custeio de um mesmo item.

14.3.2 - Com fins de diagnós�co, para que a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA conheça a realidade contemplada pela parceria, o parecer técnico abordará os impactos
econômicos ou sociais das ações, o grau de sa�sfação do público-alvo e a possibilidade de sustentabilidade das ações.

14.4 - Caso tenha havido no�ficação para apresentação de relatório de execução financeira, sua análise será realizada mediante parecer técnico que examinará a
conformidade das despesas constantes na relação de pagamentos com as previstas no Plano de Trabalho, considerando a análise da execução do objeto; e
verificará a conciliação bancária, por meio da correlação entre as despesas da relação de pagamentos e os débitos na conta.

14.5 - A análise da prestação de contas final ocorrerá no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, contado da data de apresentação:

- do relatório de execução do objeto, quando não for necessária a apresentação de relatório de execução financeira; ou

- do relatório de execução financeira, quando houver.

14.5.1 - O prazo poderá ser prorrogado por igual período, mediante decisão mo�vada.

14.5.2 - O transcurso do prazo sem que as contas tenham sido apreciadas não impede que a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL par�cipe de chamamentos
públicos ou celebre novas parcerias, nem implica impossibilidade de sua apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras,
puni�vas ou des�nadas ao ressarcimento do erário.

14.6 - O julgamento final das contas, realizado pela autoridade que celebrou a parceria ou agente público a ela diretamente subordinado, considerará o conjunto
de documentos sobre a execução e o monitoramento da parceria, bem como o parecer técnico conclusivo.

14.7 - A decisão final de julgamento das contas será de aprovação das contas, aprovação das contas com ressalvas ou rejeição das contas, com instauração da
tomada de contas especial.

14.7.1 - A aprovação das contas com ressalvas ocorrerá quando, apesar de cumpridos os obje�vos e metas de parceria, for constatada impropriedade ou
qualquer outra falta que não resulte em dano ao erário.

14.7.2 - A rejeição das contas ocorrerá quando comprovada omissão no dever de prestar contas; descumprimento injus�ficado do objeto da parceria; dano ao
erário decorrente de ato de gestão ilegí�mo ou an�econômico; ou desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

14.8 - A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL poderá apresentar recurso administra�vo no prazo de 15 (quinze) dias após sua no�ficação quanto à decisão final
de julgamento das contas.



14.8.1 - O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhará o recurso à autoridade
superior.

14.9 - Exaurida a fase recursal, no caso de aprovação com ressalvas, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA providenciará o registro na plataforma eletrônica das causas
das ressalvas, que terá caráter educa�vo e preven�vo, podendo ser considerado na eventual aplicação de sanções.

14.10 - Exaurida a fase recursal, no caso de rejeição das contas, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA deverá no�ficar a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL para que:

- devolva os recursos de forma integral ou parcelada, nos termos da Lei Distrital Complementar nº 833/2011, sob pena de instauração de tomada de contas
especial e registro no Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO e em plataforma eletrônica, enquanto perdurarem os mo�vos determinantes da
rejeição; ou

- solicite o ressarcimento ao erário por meio de ações compensatórias de relevante interesse social, mediante a apresentação de novo Plano de Trabalho com
prazo não superior a metade do prazo original de execução da parceria, desde que a decisão final não tenha sido pela devolução integral dos recursos e que não
tenha sido apontada a existência de dolo ou fraude;

14.11 - Os débitos serão apurados mediante atualização monetária, observado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, calculado pela
Fundação Ins�tuto Brasileiro de Geografia e Esta�s�ca - IBGE, acrescidos de juros de mora calculados nos termos do Código Civil;

14.11.1 - Nos casos em que for comprovado dolo da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ou de seus prepostos, os juros serão calculados a par�r das datas de
liberação dos recursos, sem subtração de eventual período de inércia da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA quanto ao prazo de análise de contas;

14.11.2 - Nos demais casos, os juros serão calculados a par�r da data de término da parceria, com subtração de eventual período de inércia da ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA quanto ao prazo de análise das contas;

14.12 - Caso a execução da parceria ultrapasse um ano, a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL providenciará prestação de contas anual por meio da
apresentação de relatório parcial de execução do objeto, que observará o disposto na Lei n° 13.019/2014, em seu regulamento e as seguintes exigências do ato
norma�vo setorial [INDICAR TIPO E NÚMERO DO ATO]: [INDICAR EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS];

14.12.1 - Caso haja a conclusão de que o objeto não foi cumprido quanto ao que se esperava no período de que trata o relatório ou caso haja indícios de
irregularidades que possam ter gerado dano ao erário, a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL será no�ficada para apresentar relatório parcial de execução
financeira;

14.12.2 - A análise da prestação de contas anual será realizada conforme procedimentos definidos no Decreto Distrital [NÚMERO/ANO] e no ato norma�vo
setorial [INDICAR TIPO E NÚMERO DO ATO].

[OU]

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA

14.1 - A prestação de contas final desta parceria ocorrerá por meio da emissão de relatório simplificado de verificação, firmado pelo gestor da parceria e
aprovado pelo administrador público, como procedimento simplificado previsto no § 3º do art. 63 da Lei Nacional nº 13.019/2014, tendo em vista que o valor
global da parceria é inferior a R$ 200.000,00.

14.2. A elaboração do relatório simplificado de verificação será precedida de visita de verificação, realizada in loco pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, voltada à
averiguação do cumprimento do objeto da parceria;

14.3. A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá observar as exigências previstas no ato norma�vo setorial [INDICAR TIPO E NÚMERO DO ATO] e as seguintes
exigências específicas deste instrumento: [INDICAR EXIGÊNCIAS DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO];

14.4. Caso o gestor da parceria considere que a visita de verificação foi insuficiente para averiguar o cumprimento do objeto, poderá solicitar que a
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL apresente documentação capaz de demonstrar o alcance dos resultados na execução da parceria;

14.5. Caso a conclusão do relatório simplificado de verificação seja no sen�do de que o objeto não foi cumprido ou de que há indícios de irregularidades que
possam ter gerado dano ao erário, a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL será no�ficada para apresentar em até 90 dias relatório de execução financeira,
passando a ser adotado pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, a par�r desse momento processual, o procedimento regular rela�vo a prestação de contas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - SANÇÕES

15.1 - A execução da parceria em desacordo com o Plano de Trabalho, com este instrumento, com o disposto na Lei Nacional nº 13.019/2014, no seu
Regulamento ou nas disposições norma�vas aplicáveis pode ensejar aplicação à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, garan�da prévia defesa, das seguintes
sanções:

I - advertência;

II - suspensão temporária da par�cipação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e en�dades da esfera de
governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos; ou

III - declaração de inidoneidade para par�cipar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e en�dades de todas as esferas de governo.

15.2 - É facultada a defesa do interessado antes de aplicação da sanção, no prazo de dez dias a contar do recebimento de no�ficação com essa finalidade.

15.3 - A sanção de advertência tem caráter educa�vo e preven�vo e será aplicada quando verificadas irregularidades que não jus�fiquem a aplicação de
penalidade mais severa.

15.4 - A sanção de suspensão temporária deverá ser aplicada nos casos em que verificada fraude na celebração, na execução ou na prestação de contas da
parceria, quando não se jus�ficar imposição da penalidade mais severa, considerando a natureza e a gravidade da infração, as peculiaridades do caso concreto,
as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os danos.

15.5 - As sanções de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade são de competência exclusiva do [SECRETÁRIO DE ESTADO OU DIRIGENTE MÁXIMO
DA ENTIDADE].

15.6 - Da decisão administra�va sancionadora cabe recurso administra�vo, no prazo de dez dias, contado da data de ciência da decisão, podendo a reabilitação
ser requerida após dois anos da aplicação da penalidade.

15.6.1 - No caso da sanção de suspensão temporária ou de declaração de inidoneidade, o recurso cabível é o pedido de reconsideração.

15.7 - Na hipótese de aplicação de sanção de suspensão temporária ou de declaração de inidoneidade, o impedimento da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
deverá ser lançado no Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO.

15.8 - A situação de impedimento permanecerá enquanto perdurarem os mo�vos determinantes da punição ou até que seja providenciada a reabilitação
perante a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, devendo ser concedida quando houver ressarcimento dos danos, desde que decorrido o prazo de dois anos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - RESCISÃO E DENÚNCIA

16.1 - Este instrumento poderá ser denunciado ou rescindido, devendo o outro par�cipe ser comunicada dessa intenção no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias,
e observado o seguinte procedimento: [INDICAR CONDIÇÕES E RESPONSABILIDADES CONFORME A NECESSIDADE DO CASO CONCRETO].

16.2 - Os par�cipes são responsáveis somente pelas obrigações do período em que efe�vamente vigorou a parceria.

16.3 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA poderá rescindir unilateralmente este instrumento quando houver inexecução do objeto ou o descumprimento do disposto
na Lei nº 13.019/2014, no Decreto Distrital [NÚMERO/ANO] ou em ato norma�vo setorial [TIPO E NÚMERO DO ATO] que implicar prejuízo ao interesse público,



garan�da à OSC a oportunidade de defesa.

16.4 - A rescisão enseja a imediata adoção das medidas cabíveis ao caso concreto, tais como a aplicação de sanções previstas neste instrumento, a no�ficação
para devolução de recursos e a instauração de sindicância ou de processo administra�vo disciplinar, conforme a peculiaridade dos fatos que causaram a
necessidade de rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - CUMPRIMENTO AO DECRETO DISTRITAL nº 34.031/2012 Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a
Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800.6449060 (Decreto nº 34.031/2012).

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO

Nos casos em que não for possível solução administra�va em negociação de que par�cipe o órgão de assessoramento jurídico da administração pública, fica
eleito o Foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas ou conflitos decorrentes da parceria.
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1. APRESENTAÇÃO 

Entendendo o esporte como um instrumento pedagógico capaz de agregar valor à educação, 

ao aperfeiçoamento das individualidades, a formação pessoal para a cidadania e a orientação para a 

prática social, a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal (SELDF), visando 

fomentar o esporte em todas as suas manifestações, bem como incentivar a prática do lazer, propõe 

projeto desportivo a ser desenvolvido nas regiões administrativas de São Sebastião e Ceilândia, com 

vistas ao atendimento das comunidades através do Centro Olímpico e Paralímpico de São Sebas-

tião e do Parque da Vaquejada. 

Além das atividades comuns às duas localidades, será desenvolvido projeto piloto em parce-

ria com a Secretaria de Educação do Distrito Federal.  Neste caso, Secretaria de Esporte e Lazer 

(SEL), se propõe a aplicar o modelo de educação vocacionada ao esporte, tendo como público 

alvo os alunos do Centro de Ensino Fundamental - CEF Miguel Arcanjo e a Escola Centro de Ensi-

no Fundamental – CEF 28, ambos situados em área contígua aos Centros Olímpicos e Paralímpicos.  

1.1 Atividades de Esporte e Lazer nos Centros Olímpicos e Paralímpicos – Parque da 

Vaquejada e São Sebastião 

No Distrito Federal alguns programas têm demonstrado resultados positivos, como exemplo, 

as ações desenvolvidas nos 12 (doze) Centros Olímpicos e Paralímpicos (COPs) distribuídos em 11 

(onze) Regiões Administrativas. O programa atualmente atende mais de 40 mil usuários, oferecendo 

múltiplas modalidades físicas, esportivas e de lazer, formatadas para o atendimento, prioritariamen-

te, às crianças e adolescentes. Pretende-se oferecer uma alternativa diferente de vida usando ativi-

dades em que os valores como cooperação, solidariedade, pensamento crítico, autoestima, propici-

em enriquecimentos internos, transformando assim as expressões da sua conduta. As unidades tam-

bém oferecem atividades a adultos, idosos e pessoas com deficiência.  

Nos Centros Olímpicos do Parque da Vaquejada e de São Sebastião, a Secretaria de Estado 

de Esporte e Lazer busca facilitar o acesso da comunidade com oferta de atividades desportivas, 

utilizando o esporte e o lazer como ferramenta para o desenvolvimento de valores sociais, morais e 

éticos.  

Consolidando, assim, o esporte e lazer como direitos sociais, guiando-se pelos princípios da 

democratização e inclusão social, o projeto compreende o Desporto Esportivo (esporte educacional, 

esporte de participação e lazer e /ou esporte de rendimento, não excludentes entre si, articulados de 

forma equânime e primando pela participação de toda a comunidade). 

1.2 Escola Vocacionada ao Esporte São Sebastião e Parque da Vaquejada 

  

 

A Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), se propõe também a oferecer aos alunos do 6º ao 9º 

ano do ensino fundamental do Centro de Ensino Fundamental - CEF Miguel Arcanjo e aos alunos 

do 6º ano do CEF 28 de Ceilândia, situados em área contígua ao Centro Olímpico e Paralímpico de 

São Sebastião e Parque da Vaquejada respectivamente, sem prejuízo da educação física escolar 

constante na grade curricular oferecida pela Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF), a 

oferta de atividades desportivas, utilizando-se o esporte  como ferramenta pedagógica para pleno  

desenvolvimento do aluno. 
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A experiência proposta para os Centros Olímpicos e Paralímpicos, em articulação com as 

Escolas, pretende desenvolver o modelo de educação vocacionada ao esporte, desenvolvendo as 

potencialidades de cada aluno enquanto aluno-atleta-cidadão, trabalhando-se concomitantemente 

para aprimoramento das três dimensões. 

Ainda, almeja unir as ações com outras esferas do governo e organizações da sociedade civil 

(OSC), a partir de parâmetros colaborativos com o propósito de potencializar experiências, somar 

recursos e agregar esforços em torno do estabelecimento de ensino CEF Miguel Arcanjo e CEF 28. 

Nessa lógica, poderá ser utilizado toda infraestrutura disponível no Centro Olímpico e Paralímpico 

de São Sebastião e do Parque Vaquejada, além dos espaços e equipamentos existentes na região, 

cedidos ou disponibilizados para esta Secretaria, evidenciando a importância da articulação interse-

torial para que o desenvolvimento da educação vocacionada ocorra de forma sustentável e para que 

iniciativas objetivando à melhoria da qualidade de vida dos alunos e da comunidade local tenham 

recursos otimizados, maior impacto positivo e mais efetividade. 

A proposta de educação vocacionada, consiste na execução de ações com a adoção de uma 

metodologia de ensino dinâmica e material didático específico, a formação de educadores no novo 

modelo escolar, reforço de aprendizagem, disponibilidade de biblioteca ou sala de leitura com acer-

vo atraente, disponibilização de espaços/equipamentos para a prática desportiva, entre outros proce-

dimentos. O modelo será desenvolvido em caráter experimental, com monitoramento e avaliação 

das estratégias de implementação, para possível replicação em mais estruturas desportivas e educa-

cionais do Distrito Federal. 

Um dos eixos no qual se baseia essa vertente do projeto é o protagonismo juvenil, que pre-

tende nortear as ações para auxiliar a tornar os jovens mais autônomos no processo educacional, por 

meio de práticas e vivências, nos COPs, na escola e na comunidade, pelo exercício sistemático da 

cidadania ativa, construtiva, criativa e solidária. 

Nela está posto o objetivo de integração entre a excelência acadêmica pretendida, o desen-

volvimento da aptidão esportiva dos adolescentes e a busca da formação de um cidadão participati-

vo e autônomo, compondo o trinômio característico do projeto, a formação do aluno-atleta-cidadão.  

2. FUNDAMENTAÇÃO 

A prática esportiva no contexto atual vem ganhando diversas formas, modalidades e, princi-

palmente, sua finalidade tem sido ampliada. São verdadeiros os acréscimos que o esporte traz para a 

sociedade, e isso se deve aos diversos benefícios que estão vinculados a sua prática, pois além do 

desenvolvimento físico e técnico, conta também a responsabilidade de formar cidadãos. A busca da 

excelência de desempenho e da superação em inúmeras atividades realizadas pelo homem tem sido 

uma constante ao longo da história da humanidade. Essa busca, na sociedade moderna, adquire pa-

pel estratégico para responder à competitividade presente em diversos ramos da atividade, sobretu-

do no esporte. 

2.1 Atividades de Esporte e Lazer nos Centros Olímpicos e Paralímpicos – Parque 

da Vaquejada e São Sebastião 

No cotidiano da população, os esportes são fundamentais e auxiliam na manutenção de uma 

vida saudável. Destaca-se, ainda, a importância do esporte na vivência de valores necessários para o 

convívio em sociedade, assim como oferece uma ampla gama de ações integradas a outras formas 

de atendimento socioeducativo, para o desenvolvimento pessoal e social de crianças, adolescentes e 

jovens, em situações de dificuldades, risco e vulnerabilidade social.  
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Dentro desse contexto destaca-se o lazer como forma de desenvolvimento educativo, prepa-

rando-o para vivenciar seu tempo livre de maneira sensata e construtiva. O lazer contribui para o 

exercício pleno da cidadania, através da participação ativa que buscando gerar novas possibilidades 

de ação, atua como um instrumento de educação, mobilização, organização, transformação e inclu-

são social, operacionalizando o alcance multidimensional, por suas relações com o mundo do traba-

lho, da educação e da cultura, permitindo assim o envolvimento da família, escola, alunos e socie-

dade em geral, pois todos podem participar e descobrir os benefícios das atividades de lazer. 

As experiências esportivas desenvolvidas nos Centros Olímpicos e Paralímpicos podem, 

ainda, oportunizar aos mais jovens o desenvolvimento de suas aptidões. Neste projeto, o treinamen-

to esportivo, no âmbito do Programa Futuro corrobora com esse pensamento e diz que este deve 

fomentar o desenvolvimento esportivo de crianças, adolescentes e jovens, sem perder de vista a 

formação da cidadania. As experiências esportivas, além de terem a finalidade de fomentar a inter-

nalização de valores olímpicos de do esporte, devem se voltar para a aprendizagem e desenvolvi-

mento motor das habilidades técnicas e esportivas. 

2.2 Escola Vocacionada ao Esporte – São Sebastião e Parque da Vaquejada 

A forte associação entre esporte e educação em nosso país favorece o desenvolvimento inte-

gral da pessoa - corpo, inteligência, sensibilidade, responsabilidade social e espiritualidade. Todo 

ser humano deve ser preparado, especialmente graças à educação que recebe na juventude, para 

elaborar pensamentos autônomos e críticos e para formular seus próprios juízos de valor, de modo a 

poder decidir por si mesmo nas diferentes circunstâncias da vida. Nesse sentido, o desporto educa-

cional é capaz de estimular as potencialidades esportivas dos jovens transformando-as em habilida-

des e competências pessoais, relacionais, produtivas e cognitivas. 

Por meio da educação vocacionada para o esporte é possível praticar um esporte de alto ní-

vel sem deixar os estudos de lado, o qual amplia as prerrogativas intrínsecas da sua execução peda-

gógica nas competências dos alunos beneficiados. Ao possibilitar que os mais jovens tenham acesso 

a um processo de formação desportiva adequado, no qual requer uma estrutura e qualidade de traba-

lho especializado cada vez mais exigente, ampliam-se as possibilidades de desenvolver atletas que 

possam se destacar em nível nacional e internacional.  

As experiências esportivas desenvolvidas nos Centros Olímpicos e Paralímpicos através do 

projeto piloto de educação vocacionada para o esporte no Distrito Federal podem revelar para estes 

alunos um futuro esportivo promissor, de atletas de alta performance, mas também irão motivá-los a 

desenvolver competências para que possam dar prosseguimento de forma autônoma à própria edu-

cação esportiva.  

Desta forma, a rotina esportiva dos alunos vinculados ao projeto piloto, permitirá a experi-

mentação de diferentes modalidades esportivas individuais e coletivas, orientada para a formação de 

sujeitos conscientes, críticos e reflexivos. A pedagogia do esporte proposta se orienta pelo paradig-

ma da complexidade (complexidade, instabilidade, intersubjetividade), em que o pensar e o agir 

estão comprometidos com a condição humana do sujeito.  

O fenômeno esporte é um dos conteúdos mais aplicados na educação, abordados a partir da 

amplitude de possibilidades metodológicas que o mesmo oferece ao longo do processo de ensino e 

aprendizagem, que agregadas a uma perspectiva educacional permitem a ampliação da intervenção 

do professor. Nesse projeto, o treinamento esportivo corrobora com esse pensamento e diz que este 

deve fomentar o desenvolvimento esportivo de crianças, adolescentes e jovens, sem perder de vista 

a formação da cidadania. Ressalta, ainda, que as experiências esportivas, além de terem a finalidade 

de fomentar a internalização de valores do esporte, devem se voltar para a aprendizagem e desen-

volvimento motor das habilidades técnicas esportivas, enfatizando as valências físicas de base.  
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A fundamentação do treinamento esportivo é concebida no projeto como um processo de 

experimentação-iniciação-aperfeiçoamento, isto é, consiste em um sistema de formação e treina-

mento que respeita os processos de desenvolvimento humano, direciona os alunos à iniciação espor-

tiva, aprimora e qualifica a técnica visando “maximizar” o nível de rendimento esportivo, valoriza a 

formação de sua personalidade e prioriza a contextualização do indivíduo na relação consigo, com 

os outros e com o ambiente. Sendo assim, o treinamento é um processo educacional e será conside-

rado um objeto de ensino-aprendizagem.    

3. JUSTIFICATIVA 

A implementação do projeto se justifica a partir da responsabilidade do Estado em garantir o 

direito à educação, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e com a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que definem a educação como dever do estado e 

da família, ipsis litteris. 

“Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e 

nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” 

Ademais, o esporte, reconhecido como fenômeno sociocultural por meio do artigo 217 da 

Constituição Federal, atribui ao Estado e, portanto, às políticas públicas, o fomento de práticas des-

portivas formais e não formais, como direito de cada um e que o Poder Público incentivará o lazer, 

como forma de promoção social (art. 217, caput, e §3º da CF/88). 

Nesse contexto, cabe ao Governo do Distrito Federal, através de sua Secretaria de Estado do 

Esporte e Lazer, garantir o acesso ao esporte e lazer para a sua sociedade, independente da condição 

socioeconômica de seus distintos segmentos. 

A educação, o esporte e o lazer, como direito de todos, é compreendida aqui como pré-

condição para o desenvolvimento humano. Nesta perspectiva, ela deve ser capaz de impulsionar as 

potencialidades de cada sujeito, transformando-as em competências, isto é, capacidades e habilida-

des para conhecer, criar, trabalhar.    

3.1 Atividades de Esporte e Lazer nos Centros Olímpicos e Paralímpicos – Parque 

da Vaquejada e São Sebastião 

Com essa premissa, a proposta do Centro Olímpico e Paralímpico, torna tangível o projeto 

de Educação pelo Esporte para o desenvolvimento da integralidade humana, ampliando a oferta de 

modalidades para a prática esportiva dos beneficiados, em um ambiente seguro para a aprendiza-

gem, como prevê a Convenção dos Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas (ONU), em 20 de novembro de 1989 e pela Lei Pelé (1998).  

Vale reforçar a preocupação com a formação cidadã e a convivência social e desportiva de-

senvolvida nos COPs.  

3.2 Escola Vocacionada ao Esporte – São Sebastião e Parque da Vaquejada 

Com vistas a atender, igualmente, uma demanda educacional da sociedade, uma vez que 

nosso país é formado por um contingente de aproximadamente 34 milhões de jovens com idades 

entre 16 e 24 anos e o número de atletas filiados às diversas federações e confederações esportivas 

não totaliza 100 mil pessoas, esta Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (SEL) e a Secretaria de 

Educação do Distrito Federal (SEEDF) firmaram entendimento para, em conjunto, estabelecer mo-

delo inovador de gestão compartilhada para a educação vocacionada para o esporte, com foco na 

formação integral do aluno, promovendo uma educação de qualidade, desenvolvendo competências 

para que os estudantes atinjam seus objetivos e proporcionando a descoberta e desenvolvimento de 
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eventuais talentos esportivos da rede pública de ensino do Distrito Federal. 

O projeto colabora com o avanço de um novo momento na Educação em geral e, em particu-

lar, na educação desportiva da sociedade brasiliense, e – mais especificamente – da nas Regiões 

Administrativas de São Sebastião e do Parque da Vaquejada. 

Dessa forma, além do desenvolvimento físico dos alunos, a relação intersetorial estabelecida 

com a educação propõe auxiliar na formação integral com mais um instrumento pedagógico para a 

melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem, uma vez que, por meio do esporte, os alunos 

terão condições de desenvolver habilidades e competências com vistas ao exercício pleno da cida-

dania, princípios fundamentais dos projetos fomentados pela Secretaria de Esporte e Lazer. 

Como modelo de Escola Vocacionada para o Esporte, o projeto apresenta como proposta a 

missão de integrar o desenvolvimento acadêmico e esportivo, formando talentos na vida e no espor-

te. Também adota como visão a igualdade de direitos, com respeito às diferenças para viver, convi-

ver e produzir no século XXI. Com o projeto se pretende um espaço de estímulo para que os jovens 

busquem realizar os seus sonhos e descubram e aprimorem seus talentos e dons.  Sendo assim, um 

dos objetivos do projeto se traduz na educação pelo esporte para a integralidade do desenvolvimen-

to humano, por meio dos valores como excelência (competência), solidariedade (não indiferença, 

aceitação da diferença, disponibilidade para entrega, aprendizado com o outro), espírito de amizade 

(cooperação), e compreensão mútua (tolerância e respeito), espírito esportivo e fair play. 

Trata-se de um projeto inovador, que atende as demandas da Secretaria de Esporte e Lazer, 

bem como está alinhado com as propostas da Secretaria de Educação do Distrito Federal. 

Justifica-se, ainda, pela possibilidade de identificar alunos que apresentam níveis de desem-

penho motor compatíveis com a prática de competição e de alto rendimento, simultaneamente ao 

processo de formação acadêmica. As atividades coordenadas entre o esporte e educação propicia a 

descoberta de uma série de aptidões, inclusive, com a possibilidade de descoberta de talentos espor-

tivos. E neste caso, um projeto integrado entre as duas pastas preenche uma lacuna antiga no esporte 

do Distrito Federal, pois aproxima o treinamento esportivo do jovem talento e a prática pedagógica 

da escola, possibilitando que os projetos sejam desenvolvidos de forma conjunta. 

Dentre as experiências de educação pelo esporte, da realização dos direitos humanos na 

promoção da liberdade e da oferta de oportunidades para o desenvolvimento das potencialidades de 

todos, especificamente das crianças, adolescentes e jovens, representam a base do desenvolvimento 

integral por meio do esporte. Os pilares da educação são aqui compreendidos como uma via de su-

porte do desenvolvimento pessoal, cognitivo, social e produtivo dos alunos, utilizando-se de saberes 

que transformam suas potencialidades em capacidades de agir na vida. Nesse sentido, torna-se im-

prescindível admitir as recomendações da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ci-

ência e a Cultura (UNESCO) como elemento sustentador para fornecer coerência metodológica 

entre as práticas de ensino nas diferentes áreas de conhecimento, por meio de projetos interdiscipli-

nares e multidisciplinares. Com vistas à formação da totalidade da pessoa, as práticas educativas 

esportivas vivenciadas pelos quatro pilares da educação são processualmente incorporadas pelos 

educandos na forma de habilidades, capacidades, valores e atitudes.  

A adoção de medidas que visam contribuir para a aproximação entre as políticas de esporte e 

educação é um desejo antigo da comunidade esportiva. No tocante a atual gestão, a SEL enxerga 

nesta aproximação uma oportunidade de ampliar o atendimento aos jovens em idade escolar, no 

caso específico, os alunos do ensino fundamental, em fase de formação, portanto, em uma faixa 

etária possível de usufruir de diversas formar dos benefícios da prática desportiva. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GERAL 

Promover atividades desportivas e lazer, integradas a outras formas de atendimento socioe-

ducativo, para o desenvolvimento pessoal e social de crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, 

incluindo pessoas com deficiência. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

4.2.1 Atividades de Esporte e Lazer nos Centros Olímpicos e Paralímpicos – Parque da 

Vaquejada e São Sebastião 

 Oportunizar a comunidade um local seguro e com qualidade para o desenvolvimento 

do esporte e do lazer; 

 Garantir às pessoas com deficiência acesso a um espaço que lhes proporcionem prá-

tica desportiva, lazer e inclusão social;  

 Potencializar o foco no atendimento de crianças, jovens, pessoas com deficiência e 

pessoas idosas, para manutenção de um estilo de vida ativo e saudável, contribuindo no combate ao 

sedentarismo e às doenças crônico-degenerativas associadas; 

 Oportunizar, além das atividades esportivas, outras ações interligadas às atividades 

culturais e sociais, bem como, incentivar atos que possam fomentar manifestações com temas rela-

cionados ao meio-ambiente, dependência química, políticas afirmativas de direitos e sexualidade, 

por meio de palestras e/ou demais eventos/ações; 

 Fomentar na comunidade o conceito, os princípios e os valores esportivos; 

 Oportunizar o desenvolvimento esportivo de rendimento;  

 Cooperar para o aperfeiçoamento e/ou aquisição de novas habilidades dos alunos; 

 Integrar a comunidade mediante ações que valorizem a solidariedade, a cultura da 

paz, ao voluntarismo e à inclusão social, uma vez que o COP é uma parte integrante da sociedade e 

deve contribuir para melhoria do coletivo com ações de cidadania; 

4.2.2 Escola Vocacionada ao Esporte – São Sebastião e Parque da Vaquejada 

 Promover a construção do projeto de vida do aluno-atleta-cidadão orientado para 

oportunidades de aprendizagens que enriqueçam conhecimentos, relacionamentos e compromissos 

com a vida pessoal e coletiva; 

 Proporcionar aos alunos, com aptidões esportivas, o desenvolvimento de suas poten-

cialidades, sem abrir mão de uma educação de excelência, instigados por valores para viver, convi-

ver e produzir no século XXI; 

 Transformar o potencial dos alunos em competências por meio da educação pelo es-

porte para o desenvolvimento humano, exercitando o protagonismo com vistas a formar seres hu-

manos conscientes, capazes de sonhar e de realizar seus ideais; 

 Integrar a formação acadêmica e esportiva, formando o aluno-atleta-cidadão, no mo-

delo político-pedagógico de educação pelo esporte para a cidadania e o desenvolvimento humano 

integral, orientado por estratégias problematizadoras, por relações dialógicas e participativas, po-

tencializando o protagonismo juvenil; 
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 Formar equipes esportivas escolares na Região Administrativa de São Sebastião, em 

especial no CEF Miguel Arcanjo; 

 Fomentar a inovação através da criação e disseminação de propostas metodológicas 

que promovam o desenvolvimento do ensino e do desporto escolar; 

 Utilizar de forma compartilhada os equipamentos públicos existentes nas regiões 

5. PÚBLICO-ALVO 

5.1 - Atividades de Esporte e Lazer nos Centros Olímpicos e Paralímpicos – Parque da 

Vaquejada e São Sebastião 

Para a comunidade interessada serão ofertadas todas as manifestações esportivas e de lazer, 

alcançando-se o público de faixa etária ampla, a partir de 4 anos, incluindo-se pessoas com defici-

ência, em situações de dificuldades, risco e vulnerabilidade social. 

5.2 - Escola Vocacionada ao Esporte 

 São Sebastião 

Serão atendidos os alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, regularmente matriculados 

no Centro de Ensino Fundamental Miguel Arcanjo, localizado na Região Administrativa de São 

Sebastião no Distrito Federal, conforme orientação da Secretaria de Educação e de Esporte e Lazer. 

 Parque da Vaquejada 

Serão atendidos os alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, regularmente matriculados 

no Centro de Ensino Fundamental CEF 28, localizado na Região Administrativa de Ceilândia no 

Distrito Federal, conforme orientação da Secretaria de Educação e de Esporte e Lazer. 

6. METAS 

6.1 METAS QUALITATIVAS 

6.1.1  Atividades de Esporte e Lazer nos Centros Olímpicos e Paralímpicos – Parque 

da Vaquejada e São Sebastião 

 Infraestrutura diferenciada, contendo equipamentos esportivos que permitam o de-

senvolvimento de, pelo menos, 12 modalidades físicas, esportivas, de lutas e artes marciais 

 Oferta de atividade esportiva e de lazer para a comunidade, com faixa etária a partir 

de 4 anos, incluindo pessoas idosas 

 Oferta de prática desportiva para pessoas com deficiência; 

 Direcionamento de crianças e jovens com aptidão esportiva para o treinamento es-

portivo de modalidade específica 

 6.1.2 Escola Vocacionada ao Esporte – São Sebastião e Parque da Vaquejada 

 Planejamento coletivo (Integração Esporte e Educação); 

 Infraestrutura diferenciada, contendo equipamento esportivo que permitam o desen-
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volvimento de, pelo menos, 12 modalidades físicas, esportivas e de lutas e artes marciais; 

 Preparação do estudante (esporte como motivador do desempenho acadêmico); 

 Participação em competições internas e interescolares; 

 Participação progressiva em competições externas; 

 Preparação do atleta. 

6.2 METAS QUANTITATIVAS 

6.2.1 -Atividades de Esporte e Lazer nos Centros Olímpicos e Paralímpicos – Parque 

da Vaquejada e São Sebastião 

 Ampliar a quantidade de alunos matriculados nas turmas do Centro Olímpico e Para-

límpico Parque da Vaquejada em 20%, em relação aos alunos matriculados no ano de 2019, inclu-

indo os idosos e portadores de deficiência. 

 Ampliar a quantidade de alunos matriculados nas turmas do Centro Olímpico e Para-

límpico de São Sebastião em 20%, em relação aos alunos matriculados no ano de 2019, incluindo os 

idosos e portadores de deficiência. 

 Ampliar a presença da comunidade no Espaço de Convivência e Lazer no Centro 

Olímpico e Paralímpico Parque da Vaquejada em 20%. 

 Ampliar a presença da comunidade no Espaço de Convivência e Lazer no Centro 

Olímpico e Paralímpico de São Sebastião em 20%. 

 Implantar o Projeto Futuro Campeão no Centro Olímpico do Parque da Vaquejada, 

nas modalidades atletismo olímpico e paraolímpico. 

 Realizar 6 (seis) eventos por ano para integração da comunidade, com participação 

do público do COP em cada um dos eventos. 

6.2.2 Escola Vocacionada ao Esporte – São Sebastião e Parque da Vaquejada 

 2% dos alunos vinculados à educação vocacionada do CEF Miguel Arcanjo e do 

CEF 28, possam se tornar atletas de rendimento; 

 Garantir a frequência escolar, reduzir a evasão escolar entre os alunos do projeto. 

Exigir nas inscrições que todos os alunos estejam matriculados e frequentando as escolas regular-

mente; 

 Ampliar a atual participação dos alunos de São Sebastião e Parque da Vaquejada nos 

Jogos Escolares da Juventude do COB nas diversas modalidades oferecidas; 

7. PROPOSTA PEDAGÓGICA 

A prática desportiva tem assumido novos papéis que vão muito além dos tradicionais concei-

tos relacionados à educação física, ao bem-estar, à saúde, ao lazer, ao entretenimento e ao desempe-

nho (performance). Sem perder de vista essas dimensões, atualmente o esporte é também reconhe-

cido como meio de formação da cidadania, de propagação do respeito aos direitos humanos e de 

inclusão social, sendo uma ferramenta decisiva para o estabelecimento de uma cultura de paz e de 
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não violência, conforme preconizam os objetivos primordiais da Organização das Nações Unidas 

(ONU). 

A presente proposta pedagógica busca caracterizar os processos de aprendizagem, de ensino 

e de organização como uma oportunidade de vivência e participação, por um lado, e de desenvolvi-

mento e aprimoramento técnico, por outro, estando todos esses aspectos voltados para a formação 

de princípios e de valores primordiais para o desenvolvimento humano, integrado e integral, dos 

alunos. 

É importante ressaltar que a metodologia utilizada deve envolver o conteúdo esportivo para 

além da perspectiva da aptidão física, pois traz consigo a missão de aplicar os conceitos do desporto 

de participação e lazer, e o desporto educacional. 

7.1 DESPORTO DE PARTICIPAÇÃO E LAZER PARA AS COMUNIDADES DO COP DE SÃO 

SEBASTIÃO E DO COP PARQUE DA VAQUEJADA  

Referenciadas pelos princípios do prazer lúdico, essas manifestações apresentam como pro-

pósitos a demonstração, a diversão, o desenvolvimento pessoal e a interação social. Para tanto, a 

proposta pedagógica compreende as atividades esportivas, culturais e artísticas, com o objetivo de 

garantir o direito ao acesso de qualidade a políticas públicas de lazer e de esporte, em sua dimensão 

recreativa, para as diversas faixas etárias, garantindo, inclusive, a inclusão para as pessoas com de-

ficiência na comunidade de São Sebastião e Ceilândia. 

Principais conceitos contidos na manifestação do desporto de participação: 

 Lazer: fenômeno tipicamente moderno, que se materializa como um tempo e espaço 

de vivências lúdicas. 

 Cultura Corporal: é a dimensão da cultura constituída pela interação das práticas so-

ciais de esporte, jogo, dança, ginástica. 

O segmento Esporte de Participação inclui iniciativas desportivas que têm como propósito 

principal a interação social entre os praticantes e a promoção do bem-estar, da saúde e da qualidade 

de vida, conceitos amplamente difundidos no mundo contemporâneo. 

Público-Alvo: 

Jovens a partir de 18 (dezoito) anos, adultos e idosos. 

As atividades serão realizadas em três turnos (matutino, vespertino e noturno), abertas ao 

público alvo, de terça à sexta, das 06:45 às 21:45 horas e aos sábados das 07h às 12h, obedecendo o 

quadro abaixo: 

1. Participação Esportiva I  18 a 35 anos 

2. Participação Esportiva II  36 a 59 anos 

3. Participação Esportiva III  A partir de 60 anos 

a) Participação I: O programa oferece atividades e modalidades esportivas para alunos 

com faixa etária de 18 a 35 anos, buscando o bem-estar, o lazer e a qualidade de vida da comunida-

de, assim contribuindo para a pluralidade cultural e permite aos alunos a descoberta e o conheci-

mento de diferentes culturas do movimento. 
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 Aulas com duração de 50 a 80min (Terças e Quintas-feiras, Quartas e Sextas-feiras 

ou aos sábados). 

b) Participação II: Com idades entre 36 a 59 anos, período da vivência sócio motora 

considerando o histórico de vida do adulto e sua trajetória de consciência corporal, sem restrições 

das possibilidades de desenvolvimento das habilidades motoras, visando a melhoria da qualidade de 

vida. 

 Aulas com duração de 50 a 80min (Terças e Quintas-feiras, Quartas e Sextas-feiras 

ou aos sábados). 

c) Participação III: Segundo a Organização Mundial da Saúde, a pessoa idosa é consi-

derada a partir dos 60 anos. O envelhecimento humano é definido como um processo natural, irre-

versível, atinge todo ser humano e provoca uma perda estrutural e funcional progressiva no orga-

nismo. O processo de envelhecimento traz consigo várias alterações fisiológicas, como a progressi-

va atrofia muscular, fraqueza funcional, descalcificação óssea, aumento da espessura das paredes de 

vasos, aumento do nível de gordura, diminuição da coordenação entre outras. A prática esportiva 

para os idosos proporciona uma maior interação entre grupos, autoconfiança, autoestima e diversos 

outros benefícios que, por certo, dão uma imensa contribuição à qualidade de vida dessas pessoas. 

 Aulas com duração de 50 a 80min (Terças e Quintas-feiras, Quartas e Sextas-feiras 

ou aos sábados). 

Observações: 

a) Eventualmente poderão existir turmas mistas com as categorias PA-I e PA-II; 

b) Para execução das diretrizes, a Instituição Parceira deverá contratar pessoal para compor a 

equipe administrativa e a equipe pedagógica multidisciplinar, adquirir uniformes, material esportivo 

e pedagógico, conforme detalhado no Projeto Básico; e 

c) No COP Parque da Vaquejada, às segundas-feiras, 4h horas serão destinadas à coordena-

ção pedagógica da Instituição Parceira. 

d) Às segundas-feiras, ocorrerão aulas da escola vocacionada e coordenação pedagógica da 

Instituição Parceira. 

7.1.1 ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA E LAZER PARA A COMUNIDADE DO COP DE SÃO SEBAS-

TIÃO E DO COP PARQUE DA VAQUEJADA 

O Espaço de Convivência e Lazer é um instrumento oferecido a comunidade com vistas a 

integração e também para estimular o sentimento de pertencimento da população para com o Centro 

Olímpico e Paralímpico. O ECL funciona aos sábados e domingos, com a disponibilização da estru-

tura e materiais para a prática de Esporte e Lazer da comunidade, podendo, de acordo com a neces-

sidade e interesse da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer do Distrito Federal, alterar a progra-

mação de funcionamento, inclusive quanto aos horários e dias. 

Público-Alvo: 

Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência. 

Aos finais de semana toda sua estrutura e materiais serão disponibilizados à comunidade pa-

ra a prática esportiva, da seguinte forma: 

 Sábado: de 14h às 18h 
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 Domingo: de 9h às 18h 

A OSC Parceira para o funcionamento do ECL colocara a disposição colaboradores, em 

quantidade necessária e em regime de escala (Profissionais de Educação Física, Estagiários e ou-

tros) afim de garantir o pleno atendimento aos usuários. 

 Sábado de 14h as 18h: 4 colaboradores 

 Domingo de 9h as 18h: 4 colaboradores no turno Matutino e 4 no turno Vespertino. 

coordenação pedagógica da Instituição Parceira. 

7.2 DESPORTO EDUCACIONAL - PARA A COMUNIDADE DO COP DE SÃO SEBASTIÃO E 

DO COP PARQUE DA VAQUEJADA 

 

Segundo definição original, dada pela Lei 9.615/98, Desporto Educacional é aquele pratica-

do nos sistemas de ensino e em formas assistemáticas de educação, evitando-se a seletividade, a 

hipercompetitividade de seus praticantes, com a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral 

do indivíduo e a sua formação para o exercício da cidadania e a prática do lazer. 

Em cumprimento de sua função reguladora, o Decreto 7.984, de 2013, especificou o despor-

to educacional, agora também chamado de esporte-educação, e o dividiu em duas novas formas de 

exteriorização: 

a) esporte educacional, ou esporte formação, com atividades em estabelecimentos esco-

lares e não escolares, referenciado em princípios socioeducativos como inclusão, participação, coo-

peração, promoção à saúde, coeducação e responsabilidade; e 

b) esporte escolar, praticado pelos estudantes com talento esportivo no ambiente esco-

lar, visando à formação cidadã, referenciado nos princípios do desenvolvimento esportivo e do de-

senvolvimento do espírito esportivo, podendo contribuir para ampliar as potencialidades para a prá-

tica do esporte de rendimento e promoção da saúde. 

Em suma, o desporto educacional está dividido em esporte educacional (esporte formação), 

praticado dentro ou fora das escolas e com finalidade social; e esporte escolar, praticado dentro das 

escolas  com a finalidade de desenvolver talentos esportivos. 

Isto posto, convêm salientar a disponibilidade da infraestrutura esportiva do Centro Olímpi-

co e Paralímpico de São Sebastião à comunidade em fase escolar e universitária e, em específico o 

desenvolvimento de um programa esportivo vinculado à educação vocacionada para os alunos do 

CEF Miguel Arcanjo, regularmente matriculados, bem como a possibilidade de utilização dos de-

mais equipamentos existentes na Região Administrativa de São Sebastião, mediante a celebração do 

Termo de Cessão do Espaço Físico entre a Secretaria de Esporte do DF e demais entidades públicas 

e privada dotada de personalidade jurídica própria. 

7.2.1 PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS PARA A COMUNIDADE DO COP 

DE SÃO SEBASTIÃO E DO COP PARQUE DA VAQUEJADA  

Sendo a prática nos sistemas de ensino e em formas assistemáticas de educação, evitando-se 

a seletividade de seus praticantes, com a finalidade do uso do esporte como meio de formação inte-

gral do indivíduo, contribuindo assim para o bom exercício da cidadania e a prática do lazer.  

Público-Alvo: 

Crianças a partir de 4 (quatro) anos e adolescentes até 17 (dezessete) anos. 
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As atividades poderão ser realizadas em três turnos, matutino, vespertino e noturno, abertos 

ao público alvo, de terça à sexta, das 7h40 às 21h50 e aos sábados das 8h às 12h, obedecendo ao 

quadro abaixo: 

1. Desenvolvimento Motor I  4 a 6 anos 

2. Desenvolvimento Motor II  7 a 8 anos 

3. Iniciação Esportiva   9 a 11 anos 

4. Preparação Esportiva I  12 a 13 anos 

5. Preparação Esportiva II  14 a 17 anos 

a) Desenvolvimento Motor I e II: Na fase inicial da criança, dos 04 aos 08 anos, o tra-

balho a ser desenvolvido tem como base a Psicomotricidade que significa: Psico: Mente motricida-

de: movimento; Integração das funções motrizes e mentais sob o efeito da educação e do desenvol-

vimento do sistema nervoso. Ela quer destacar a relação existente entre a motricidade, a mente, a 

afetividade, bem como facilitar a abordagem global da criança. 

 A psicomotricidade contribui de maneira expressiva para a formação e estruturação 

do esquema corporal o que facilitará a orientação espacial, propiciando uma fina relação entre o 

pensamento e a ação, envolvendo a emoção. Estimula a criança a construir uma relação consigo 

mesma, com o outro e com o mundo que a cerca, possibilitando-a um melhor conhecimento do seu 

corpo e de suas possibilidades. 

 As aulas terão duração de 60 minutos e acontecem duas vezes por semana ou aos sá-

bados. A cada 03 semanas a turma mudará de equipamento, trabalhando o rodízio de atividades, 

vivenciando experiência e estímulos diversos. 

b) Iniciação Esportiva: Com idades entre 09 e 10 anos, o envolvimento das crianças 

nas atividades desportivas deve ter caráter lúdico, participativo e alegre, a fim de oportunizar o en-

sino das técnicas desportivas, estimulando o pensamento tático. Todas as crianças devem ter a pos-

sibilidade de acesso aos princípios educativos dos jogos e brincadeiras, influenciando positivamente 

o processo ensino-aprendizagem e que se devem evitar, nos jogos desportivos coletivos, as compe-

tições antes dos 12 anos, as quais exigem a perfeição dos movimentos ou gestos motores e também 

grandes soluções táticas. 

 As aulas têm duração de 60min a 80min e acontecem duas vezes por semana ou sá-

bados.  

c) Preparação Esportiva I: Introdução ao treinamento, entre 11 e 13 anos visando o 

aperfeiçoamento, qualidades físicas, alcançar um significativo de técnicas individuais, intelectuais e 

físicas, necessárias para pratica do desporto. 

 As aulas têm duração de 60min a 80min e acontecem duas vezes por semana ou aos 

sábados.  

d) Preparação Esportiva II: Entre 14 e 17 anos, são exercícios sistemáticos de manei-

ra organizada que ajuda a melhorar e atingir um preparo para competições, que desenvolve as fun-

ções psicológicas e fisiológicas. 

 As aulas têm duração de 60min a 80min e acontecem duas vezes por semana ou aos 

sábados. 
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Observação: Eventualmente poderão existir turmas mistas com as categorias PE-I e PE-II. 

7.2.2. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DE RENDIMENTO PARA A COMUNIDADE DO COP 

DE SÃO SEBASTIÃO E DO COP PARQUE DA VAQUEJADA  

Sua base é o processo de aprendizado e desenvolvimento pleno do ser humano, não apenas a 

formação do indivíduo como atleta, sendo a prática nos sistemas de ensino e em formas assistemáti-

cas de educação, evitando-se a seletividade de seus praticantes, com a finalidade do uso do esporte 

como meio de formação integral do indivíduo, contribuindo assim para o bom exercício da cidada-

nia e a prática do lazer.  

Atividades aos Sábados 

 Aulas de Treinamento 

As aulas de treinamento aos sábados têm por objetivo estimular o interesse dos alunos para a 

etapa de rendimento em cada uma das modalidades, exceto para alunos adultos, com vistas à prepa-

ração para a participação em competições diversas, exclusiva para alunos de 11 a 17 anos, respei-

tando a particularidade de cada modalidade.  

As aulas serão destinadas ao treinamento dos alunos com melhores requisitos técnicos e dis-

ciplinares, com o objetivo voltado para a formação das equipes nas modalidades com maior voca-

ção competitiva em cada COP. A seleção dos alunos será feita pelo professor de cada modalidade 

em comum acordo com a Gerência Pedagógica. As aulas terão duração mínima de 1h30min, poden-

do atender pessoas com deficiência em turmas especificas. 

 Aulas Regulares 

Aos sábados o COP terá turmas especificas para aulas regulares, com duração de 60 minu-

tos. 

7.2.3. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO VOCACIONADA 

A educação esportiva na Escola Vocacionada para o Esporte se dará por uma proposta 

conjunta da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF) e da Secretaria de Esporte e Lazer 

do Distrito Federal, de educação em que a disciplina Educação Física e o Treinamento Esportivo de 

modalidades específicas serão protagonistas na formação do estudante, atuando em conjunto com as 

outras disciplinas, e integrados aos Projetos Juvenis e às atividades interdisciplinares.  

Inicialmente, no ano de 2020, a proposta atenderá: 

No COP de São Sebastião os estudantes do 6º ano do ensino fundamental no CEF Miguel 

Arcanjo, incluindo os alunos com deficiência, oferecendo-se 2 (duas) modalidades esportivas, uma 

a ser praticada na segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira e outra na terça-feira e quinta-feira. 

Independentemente do programa de educação vocacionada, será disponibilizada uma modalidade 

para os demais alunos do CEF Miguel Arcanjo, matriculados nos 7
o
, 8

o
 e 9

o 
ano.  

No COP do Parque da Vaquejada a proposta atenderá os estudantes do 6º ano do ensino 

fundamental no CEF 28, incluindo os alunos com deficiência, oferecendo-se 2 (duas) modalidades 

esportivas, uma a ser praticada na segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira e outra na terça-feira e 

quinta-feira. Independentemente do programa de educação vocacionada, será disponibilizada uma 

modalidade para os demais alunos do CEF Miguel Arcanjo, matriculados nos 7
o
, 8

o
 e 9

o 
ano.  
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Em 2021, pretende-se ampliar o programa da educação vocacionada para alcançar todos os 

alunos matriculado no CEF Miguel Arcanjo do 6
o
 ao 9

o 
ano do ensino fundamental, inclusive as 

pessoas com deficiência no CEF 28. 

As modalidades esportivas oferecidas serão, preferencialmente, as mesmas dos jogos 

escolares e também as de esportes de luta e artes marciais. 

No primeiro bimestre de 2020 será oferecida para os alunos do 6
o 

ano uma experimentação 

de modalidades, cujo objetivo é que cada um tenha um primeiro contato com cada modalidade e a 

oportunidade de experimentar as diversas situações das diferentes práticas esportivas, tanto a parte 

lúdica, quanto educativos e situações de jogo (adaptados, se necessário). Com isso, eles podem 

indicar a ordem de preferência das modalidades praticadas, considerando as que mais os 

entusiasmaram para viver a rotina de treinos e competições.  

7.2.3.1.CONSELHO DE CLASSE ESPORTIVO PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO VOCA-

CIONADA 

Deverá ser instituído o conselho de classe esportivo em cada um dos COPs, em que a equipe 

dos professores treinadores irá definir as turmas das diferentes modalidades ao final do processo de 

experimentação. Nessa reunião, o responsável pela condução deve apresentar as fichas de preferên-

cia do aluno, preenchidas pelos discentes. Paralelamente, cada treinador deve levar uma avaliação 

dos alunos e a lista dos que gostaria que compusessem seu time.   

A partir daí deve-se traçar uma relação entre o desejo do aluno e a avaliação dos professores, 

considerando-se os quantitativos de vagas nas turmas das modalidades. Com esse processo, se espe-

ra minimizar as trocas de modalidade por parte dos alunos durante o ano letivo regular. Além disso, 

pautados pela afinidade e desejo, esperamos alunos mais envolvidos e motivados para o treinamen-

to. 

Após esse processo, a modalidade definida como prioritária será ofertada em uma frequência 

de 3 (três) vezes por semana, em treinos de 90 minutos de duração. A segunda opção de modalidade 

será ofertada 2 (duas) vezes na semana, em treinos de 90 minutos de duração. 

7.2.3.2.TREINAMENTO DESPORTIVO E ENSINO-APRENDIZAGEM PARA O PROGRAMA DE 

EDUCAÇÃO VOCACIONADA 

Os alunos, nessa proposta de educação esportiva para o desenvolvimento humano, serão 

compreendidos como membros ativos da sociedade, construtores de seu tempo, que através de seus 

projetos de vida, protagonizam a transformação de suas realidades, a partir de um processo educaci-

onal em que múltiplas referências são acionadas. Entre estas, a disciplina Educação Física e o es-

porte, ambos ocupando espaço privilegiado no Centro Olímpico e Paralímpico de São Sebastião e 

Parque da Vaquejada, integrando um conjunto de ações que podem promover uma leitura crítica da 

realidade, apontam para a construção de novas formas de existência.  

Diante disso, há que se demandar uma educação sólida que lhes proporcione condições de 

usufruir de competências abrangentes e que possam ser aplicadas em outras opções na vida. Portan-

to, iniciar uma educação desportiva, desenvolvendo os potenciais dos alunos, neste caso, o esporti-

vo, pode lhes dar um sustento básico de formação técnica, psicológica, de conhecimentos, moral e 

cidadã. Com essa base generalizada de formação humanística, no futuro reunirá condições de se 

tornar um campeão na vida. Para isso devemos cuidar para que essa formação seja fundamentada 

em princípios sólidos e sob a responsabilidade de profissionais pedagogicamente capacitados e 

conscientes do seu papel na sociedade. 

Formar esportistas requer a visão humanística de que todos têm direito a uma formação tec-
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nicamente competente e de valores e que, a partir dessa formação, poderemos ter campeões no es-

porte de alto rendimento e outros, de não menor valor, que desempenharão de modo ótimo no es-

porte lazer, uma interação com seus pares por meio da performance esportiva, se assim o desejarem. 

Mas o importante é cuidar do aprimoramento desse aluno em formação para que ele se sinta incluí-

do na sociedade e seja portador de excelências nos diferentes campos do desenvolvimento humano. 

Muitos dos alunos que têm aptidão e interesse pelo esporte podem não ter a ambição espor-

tiva e nem mesmo a possibilidade de se tornarem atletas de alta performance no futuro, mas terão, 

com certeza, um acervo de saberes que lhes permitirá desfrutar de uma boa qualidade de vida com 

exercício físico e saúde, podendo exercer a prática esportiva em momentos de lazer. 

7.2.3.3.  DESENVOLVIMENTO MULTILATERAL PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 

VOCACIONADA 

Um dos princípios mais importantes para o treinamento de crianças e jovens chama-se De-

senvolvimento Multilateral, que prevê que as crianças desenvolvam várias habilidades fundamen-

tais, que as ajudarão na construção do seu repertório motor, na formação pessoal e sócio cognitiva, 

antes de começarem a treinar em um determinado esporte.  

A proposta é que o corpo discente desenvolva habilidades fundamentais como correr, saltar, 

arremessar, subir, descer, rolar, receber, lançar e equilibrar, entre outras, para que se tornem coorde-

nados e adquiram habilidades fundamentais em direção ao desenvolvimento e aprimoramento, a 

partir das diferentes modalidades individuais e coletivas ofertadas.   

O objetivo do Desenvolvimento Multilateral é melhorar a adaptação geral. Crianças e jovens 

que desenvolvem várias habilidades e aptidões motoras estão mais propensas a se adaptarem a car-

gas de treinamento elevadas, sem experimentar tensões associadas à especialização precoce. Embo-

ra as idades variem de um esporte para o outro, e entre indivíduos, a abordagem sequencial demons-

tra a importância do desenvolvimento progressivo.  

7.2.3.4.  ALUNO-ATLETA-CIDADÃO 

A realidade brasileira tem demonstrado que somente a formulação de leis não garante exer-

cício dos direitos pelos cidadãos. Entendemos que para desfrutar o direito é necessário que o indiví-

duo tenha conhecimentos para exercer a sua cidadania, consciência dos seus deveres e responsabili-

dades e conhecimentos dos mecanismos para efetivá-los. Isto se inicia no plano individual, mas 

exige também conhecimentos para uma articulação coletiva.   

Formar um aluno-atleta-cidadão por vivências de práticas esportivas, significa mobilizá-lo 

em atividades que favoreçam a conciliação dos interesses de cada jogador com os interesses coleti-

vos de sua equipe ou de seus adversários; a compatibilidade entre as necessidades de expor seus 

bons desempenhos atléticos e as necessidades dos outros, sejam parceiros ou adversários; o auto-

controle das tensões mobilizadas pelas presenças dos outros atletas, convivendo com os antagonis-

mos dos adversários e a parceria dos companheiros; a vivência do perder e do ganhar; a superação 

de situações que necessitam ser negociadas num diálogo corporal de trocas; o prazer das conquistas 

pelo esforço como recompensa de sua disciplina e empenho, acumulando alegrias e frustrações, 

fantasias e ressentimentos. Toda a vivência esportiva é uma prática de convivência social que de-

manda reciprocidade, solidariedade, respeito e admiração ao próximo. 

No entanto, não é suficiente para formar um cidadão apenas dar ao aluno condição de prática 

esportiva, mas torna-se necessário instituir-se uma sensibilidade que permita que cada um se sinta 

ligado ao outro, que cada aluno se sinta engajado e comprometido com a causa coletiva do bem 

comum. Assim como no esporte, ele participa, decide, se responsabiliza por buscar um objetivo e 
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alcançá-lo, também deve cooperar em atividades do cotidiano escolar, com compromisso e dedica-

ção. Ao ser-lhe garantida a participação democrática e responsável no compartilhamento da gestão 

escolar, no protagonismo de criação de clubes juvenis e grêmios escolares, nas decisões e execução 

de trabalhos sociais solidários, o aluno, aos poucos vai dominando os conteúdos dos direitos huma-

nos e da cidadania integrados aos conteúdos escolares, reconhecendo a escola como um espaço sis-

temático de exercício da cidadania, dos direitos sociais e humanos. 

Assim, o aluno-atleta-cidadão é aquele que adquire excelência acadêmica, esportiva e social, 

capaz de discernimento, e comprometido com a construção e manutenção de uma sociedade justa e 

solidária. O aluno-atleta-cidadão resulta de uma formação que contempla a interação das capacida-

des físicas, técnicas, táticas, psicológicas, biotipológicas e socioambientais, associadas ao protago-

nismo juvenil, competências acadêmicas e valores éticos.  

7.2.3.5.  ANO ESPORTIVO REGULAR PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO VOCACIO-

NADA 

Essa divisão fundamenta-se na ideia de que, em geral, o amadurecimento físico e psicológi-

co dos alunos pode ser minimamente agrupado em determinadas idades resguardando o desenvol-

vimento motor. Consideramos também a defasagem idade/série, e a participação em competições 

escolares.  

De forma geral, independente da modalidade principal escolhida pelo aluno, individual ou 

coletiva, de luta, ou aquática, de contato ou sem, a ênfase do 1º patamar é na experimentação das 

modalidades, na prática de movimentos técnicos e táticos básicos, na experiência lúdica da compe-

tição inclusiva, na experimentação de capacidades condicionantes da aptidão física para a perfor-

mance, na identificação de técnicas, assim como, movimentações das habilidades motoras específi-

cas (fundamentos do esporte).  

 No 1º patamar, o aluno reconhece, e identifica os equipamentos e as regras básicas da 

modalidade, observa sua própria performance e de seu colega.  

 No 2º patamar, a ênfase é no aperfeiçoamento da técnica utilizada na modalidade, as-

sim como na ampliação do repertório motor do esporte.  

 No 3º patamar, opta-se pelo refinamento da habilidade motora específica. 

7.2.4. TROCAS DE MODALIDADES PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO VOCACIONADA 

Ficará sob a responsabilidade do Conselho de Classe Esportivo a definição dos critérios para 

trocas de modalidade por parte dos alunos. Sugere-se que aguarde ao menos o fim dos semestres e 

que não seja feito exclusivamente por causa de uma competição específica. O ideal é que o aluno 

justifique por escrito a razão da troca e que, em deliberação do conselho de classe, seja aprovada. 

7.3. ESPORTE DE RENDIMENTO 

Inicialmente, cumpre destacar que o esporte competitivo, trazendo o propósito de vitória so-

bre os adversários, com índices e resultados destacados, também chamado de esporte de performan-

ce, quando praticado por estudantes está abarcado na tratativa de desporto educacional. 

Portanto, sua prática fomentada pela Secretaria do Esporte e Lazer visa não apenas o seu de-

sempenho do aluno enquanto atleta, mas também na incorporação de hábitos de vida saudáveis e da 

formação de cidadãos, utilizando-se da metodologia Experimentação-Iniciação-Aperfeiçoamento. 

No processo de desenvolvimento esportivo diversos modelos e indicações para a inserção de 
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crianças, adolescentes e jovens, no ambiente esportivo têm sido apresentados com o intuito de tor-

nar o esporte uma ferramenta adequada de desenvolvimento humano. Esta proposta apresenta pos-

sibilidades de trajetórias no esporte relacionadas tanto à participação recreativa a partir da experi-

mentação e do desenvolvimento de jogos (pré) desportivos - jogos preparatórios para a aprendiza-

gem dos esportes - e de atividades de fundamentação do esporte, apoiadas na aplicação de brinca-

deiras da cultura popular, incluindo-se a manipulação de bola e, também, por meio da performance 

de elite a partir da experimentação esportiva.  

Tanto a participação recreativa quanto a experimentações esportivas apresentam maiores 

possibilidades de manutenção da prática esportiva ao longo da vida, tendo em vista que pode trazer 

benefícios em termos psicossociais e de saúde. A terceira possibilidade de trajetória focada na espe-

cialização esportiva configura-se como uma ferramenta teórica para o alcance de resultados compa-

tíveis com o rendimento, visando obter um desenvolvimento harmonioso e salutar de crianças e 

jovens durante o percurso como atleta no esporte. 

Preocupado com os excessos do treinamento em busca do rendimento máximo de atletas ob-

tido a qualquer preço, o Código Europeu de Ética Esportiva (1992) recomenda que o trabalho espor-

tivo com crianças e jovens deve fazer prevalecer a saúde, o bem-estar e a segurança sobre o resulta-

do individual ou sobre a reputação da escola, do treinador ou do país. Da mesma forma, lembra que 

a experiência desenvolvida com jovens em treinamento precisa incitá-los ao hábito de participarem 

de atividades físicas saudáveis ao longo da vida.  

Desse modo, o treinamento esportivo de jovens precisa desenvolver, além da técnica, uma 

atitude frente ao esporte como saúde e qualidade de vida, razão pela qual o esporte de performance 

para crianças e jovens deve se orientar pelos fundamentos do desporto educacional. 

7.3.1 FUTURO CAMPEÃO  

Pretende-se desenvolver em São Sebastião e Ceilândia a experiência do projeto Futuro 

Campeão, tal como existente em alguns Centros Olímpicos e Paralímpicos do Distrito Federal, vi-

sando a formação de atletas com base nas regras padronizadas pelas Federações. Busca-se assim 

espaço para a formação de atletas com vistas à obtenção dos melhores resultados competitivos. 

O programa, voltado para a transformação de talentos em atletas de rendimento, formam es-

portistas que possam representar o Distrito Federal em campeonatos regionais, nacionais e interna-

cionais. As seletivas são abertas à toda comunidade do Distrito Federal nos Centros Olímpicos e 

Paralímpicos que ofertam o programa. 

Considera a prática segundo normas gerais e das regras de práticas desportivas nacionais e 

internacionais, com a finalidade de obter resultados e integrar pessoas e comunidades do país, e 

estas com as de outras nações.  

Público-Alvo: 

Crianças, adolescentes, jovens, adultos e pessoas com deficiência. 

Os treinamentos serão ministrados por técnicos específicos, em turmas com duração de 2 

horas (dependendo do nível da turma, a duração do treinamento poderá ser de 4 horas), totalizando 

2 turmas durante o turno matutino e 2 turmas para o turno vespertino, para atendimento de faixas 

etárias diferentes, com intervalo durante a atividade para o lanche. 

Os treinamentos serão realizados durante a semana, entre terça e sexta-feira (no período ma-

tutino ou vespertino). As segundas-feiras serão destinadas 4h para Coordenação Pedagógica sema-

nal, a ser realizada no período matutino. 
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Para a participação do programa, serão realizadas seletivas durante o ano, até que o quantita-

tivo de vagas esteja completo. De acordo com a necessidade e interesse, a Secretaria de Estado do 

Esporte e Lazer do Distrito Federal pode alterar a programação de funcionamento, inclusive quanto 

aos horários e dias. 

Serão oferecidos aos atletas: 

a. Lanche: Disponibilizado 1 kit lanche por dia 

b. Transporte: Aos atletas e acompanhantes serão disponibilizados vale transporte para 

deslocamento da residência do atleta até o COP e vice-versa, desde que comprovado a necessidade. 

c. Agasalho: Além do uniforme de treinamento disponibilizado a todos os alunos, de 

acordo com a modalidade, receberão um Conjunto de Agasalho para utilização nas competições. 

Observação: Para execução, a OSC Parceira deverá contratar pessoal para compor a equipe 

administrativa e a equipe pedagógica multidisciplinar, adquirir uniformes, material esportivo e pe-

dagógico, lanche, transporte e contratação de treinador, conforme Projeto Básico. 

 Conjunto Agasalho: 

Agasalho será disponibilizado aos atletas de Rendimento do Futuro Campeão para utilização 

durante nas competições. Cada atleta receberá 1 conjunto de agasalho completo por ano. A OSC 

Parceira deverá adquirir 20% a mais do total de atletas devido à rotatividade. 

Observação: A OSC Parceira deverá fazer, antes da aquisição, levantamento dos tamanhos 

necessários. 

8. COORDENAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

Nos Centros Olímpicos e Paralímpicos funcionam a Coordenação de Pessoas com Deficiên-

cia (PcD), uma equipe multidisciplinar capacitada para atendimento aos alunos com deficiência, 

com turmas exclusivas, podendo atender individualmente ou em quantidade reduzida, de acordo 

com a avaliação. 

As pessoas com deficiência, quando em condições, serão encaminhadas às modalidades re-

gulares ou para o treinamento de rendimento para pessoa com deficiência. 

Observação: Para execução, a OSC Parceira deverá contratar pessoal para compor a equipe 

administrativa e a equipe pedagógica multidisciplinar, adquirir uniformes, material esportivo e pe-

dagógico, conforme Projeto Básico. 

8.1. ATIVIDADES PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

Pessoas com deficiência historicamente têm sido vistas como incapazes de levar uma vida 

independente. Essa visão equivocada, além de acentuar a exclusão social, inibe o surgimento e in-

centivo da prática de atividades para essa população. Diante disso, os COPs sobrepujam as barreiras 

para sua democratização, seja com objetivo educacional, competitivo ou de lazer, de modo a propi-

ciar o exercício da cidadania e aprimorar a saúde e qualidade de vida dos alunos.  

Assim, o projeto tem o objetivo de desenvolver esportes adaptados em diferentes modalida-

des a pessoas com deficiência, bem como desenvolver as capacidades e habilidades motoras dos 

participantes. Melhorar a aptidão física através do esporte e estimular o desenvolvimento de suas 

potencialidades e possibilidades. Promover o estímulo à independência e autonomia, proporcionan-
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do a interação social dos participantes e seus familiares. Contribuir na melhora da autoestima e au-

toconfiança. Também oportunizar aos acadêmicos a vivência e a experiência no trabalho com defi-

cientes físicos e com os esportes adaptados, contribuindo para a sua formação profissional. 

Público-Alvo: 

Pessoas com deficiência a partir de 4 anos. 

9. EVENTOS E PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES 

Os eventos sociais e a participação em competições têm objetivos que traduzem papéis fun-

damentais no projeto motivação, como as competições, os desafios e os amistosos; integração, bus-

cando a participação das famílias e da comunidade em geral; educação social, através dos passeios; 

comemoração de datas históricas, e da participação em eventos externos que possibilitem a compa-

ração da realidade com o conhecimento de exemplos positivos assim como a integração com os 

outros Centros Olímpicos e Paralímpicos e a comunidade em geral. 

Para permitir o alcance desses objetivos, os eventos sociais são: Colônia de Férias, Festa Ju-

nina, Aniversário do COP, Baile dos Idosos, Festival Esportivo, Passeios e Caminhadas e a Partici-

pação em Competições. 

 COLÔNIA DE FÉRIAS 

No período de recesso e férias escolares (janeiro e julho) aumentam o número de crianças e 

jovens ociosos, com isso os COPs de São Sebastião e Parque da Vaquejada realizarão ações especí-

ficas de mobilização e divulgação. Agregado às formas de lazer convencionais, o evento Colônia de 

Férias também será implantado como uma forma de contribuir para a melhoria da qualidade da edu-

cação, da inclusão social e da construção da cultura da paz, por meio da integração entre os núcleos 

e a comunidade. Trata-se de uma proposta de acesso às crianças e adolescentes, uma oportunidade 

de práticas esportivas e de lazer com orientação e acompanhamento de profissionais capacitados, 

além de materiais e equipamentos esportivos. Possibilitará também a descoberta de novas formas de 

ver e se relacionar com o bem público, com o outro e consigo mesmo, gerando um sentimento de 

pertencimento e fortalecimento das referências coletivas, requisito fundamental para a construção 

da cultura de paz. 

O evento contará com ações esportivas, culturais e de lazer no período de recesso e férias 

escolares, por meio de atividades dinâmicas para crianças, jovens e pessoas com deficiência (4 a 17 

anos), nos Centros Olímpicos e Paralímpicos de São Sebastião e Parque da Vaquejada. 

Observação: Para execução da Colônia de Férias, a OSC Parceira deverá alugar cama elás-

tica, campo de futebol de bolinhas, piscina de bolinhas, tobogã, mesa de pebolin, disponibilizar ma-

terial esportivo e pedagógico e recursos humanos, conforme Projeto Básico. 

A Colônia de Férias será realizada duas vezes por ano, nos meses de janeiro e julho, ofereci-

do em dois turnos, matutino e vespertino. 

 FESTA JUNINA 

A festa junina é uma tradicional festividade popular que acontece durante o mês de junho. 

No Brasil, a tradição foi introduzida pelos portugueses durante a colonização e carrega marcas de 

outros povos. Pela mistura com as matrizes africanas e a cultura indígena, cada região tem suas pe-

culiaridades nas comemorações. Em Brasília o mês de junho é marcado pelo frio e também por pa-

monha, churrasquinho, pipoca, canjica e outras deliciosas iguarias regionais e tradicionais. É o mo-

mento das adoradas festas juninas, que entram de vez no calendário de agitos e festas da capital. 
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Com o objetivo de fortalecer a importância da manutenção da cultura popular, serão realizados em 

todos os COPs a Festa Junina.  

Observação: Para execução da Festa Junina, que terá a duração de 6 horas, a OSC Parceira 

deverá alugar estrutura em alumínio, impressões, equipamento de som, cama elástica, campo de 

futebol de bolinhas, piscina de bolinhas, tobogã, mesa de pebolin, barraquinhas de suco, de cachor-

ro quente, de pipoca, de algodão doce, de canjica e cural, contratação de brigadista e limpeza, dis-

ponibilizar material pedagógico e recursos humanos, conforme Projeto Básico. 

O evento Festa Junina será oferecido para até 35% (trinta e cinco por cento) do número de 

alunos previstos na grade horária e realizada.  

 ANIVERSÁRIO DOS COPS 

O aniversário do COP é uma data marcante para os usuários, colaboradores e comunidade 

em geral. E para celebrar esse momento, será realizada a Festa de Aniversário dos COPs. Com o 

Objetivo de reforçar os laços entre os alunos e o COP, para isso serão realizadas diversas ações de 

integração, diversão, interação e conscientização da importância do COP para a comunidade. 

Observação: Para execução do Aniversário do COP, que terá a duração de 4 horas, a OSC 

Parceira deverá providenciar decoração do COP, alugar estrutura em alumínio, equipamento de 

som, cama elástica, piscina de bolinhas, tobogã, barraquinhas de suco, de cachorro quente, de pipo-

ca, de algodão doce, impressão de banner e adesivos, contratação de brigadista, disponibilizar mate-

rial pedagógico e recursos humanos, conforme Projeto Básico. 

O evento Aniversário do COP será oferecido para até 35% (trinta e cinco por cento) do nú-

mero de alunos previstos na grade horária e realizada.  

 DIA DO IDOSO (1º DE OUTUBRO)  

No dia 1º de outubro de 2003, marca o dia em que a Lei N°10.741 (Estatuto do Idoso) entrou 

em vigor, que é fundamental para reforçar a importância da proteção a esse público e para reavali-

armos nossa atitude com relação aos idosos. 

A criação do Estatuto do Idoso em 2003 representou um grande avanço na vida dessa parce-

la de nossa população, que frequentemente é vítima de maus-tratos e abusos de todas as formas. 

Esse estatuto estabeleceu os direitos dos idosos, como a prioridade em alguns serviços e a garantia 

de acesso à saúde, alimentação, educação, cultura, lazer e trabalho. 

Observação: Para a execução do Dia do Idoso, durante a semana em que antecede do evento 

haverá sensibilização dos demais alunos sobre a importância de cuidar bem da pessoa idosa. O 

evento contará com um baile reunindo alunos idosos do COPs durante 3h, a OSC Parceira deverá 

alugar estrutura em alumínio, equipamento de som, jogo de luz, impressão de banner e adesivos, 

barraquinha de suco, jogo de mesa, kit lanche, material pedagógico e recursos humanos, conforme 

Projeto Básico. 

O evento Dia do Idoso será oferecido para até 10% (dez por cento) do número de alunos 

previstos na grade horária e realizada. 

 FESTIVAL ESPORTIVO DOS CENTROS OLÍMPICOS 

O Festival do Centro Olímpico e Paralímpico será realizado no final de semana, atendendo 

alunos de 04 a 10 anos com o intuito de vivencia esportiva, ou seja, através de jogos adaptados, 

brincadeiras e gincanas envolvendo todas as modalidades oferecidas em cada COP além das moda-
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lidades oferecidas para pessoas com deficiência. O objetivo principal e fazer com que as crianças 

passem por todos os equipamentos e ao final recebam sua medalha de participação. 

As modalidades individuais serão oferecidas em quadras reduzidas assim como as individu-

ais que se enquadrarem deste quesito. As que não terão suas regras adaptadas para atender melhor a 

individualidade das crianças e não a regra oficial da mesma, sendo os professores e estagiários res-

ponsáveis pelas arbitragens. 

Observação: Para a execução do Festival Esportivo a OSC parceira deverá providenciar 

medalha, Lanche, material pedagógico e recursos humanos, conforme Projeto Básico. 

O evento Dia da Criança será oferecido para até 10% (dez por cento) do número de alunos 

previstos na grade horária e realizada 

 PASSEIOS E CAMINHADAS 

Esses momentos não são apenas passeios movidos a diversão, mas, sim, valiosas oportuni-

dades de promover o aprendizado além das cercas dos COPs, permitindo que as crianças, os jovens 

e os idosos levantem hipóteses, descubram novos conhecimentos e vivenciem na prática o que 

aprenderam nas aulas, além dos aspectos lúdicos. Com o objetivo de trabalhar o entretenimento e a 

integração dos alunos. Propõe desenvolver o universo cultural e social, permitindo-lhe refletir e 

observar, criticamente, os aspectos funcionais da comunidade, bem como aumentar o domínio e o 

espaço vital que o aluno deve possuir sobre seu macro ambiente. 

Observação: Para execução dos Passeios e Caminhadas, no total de 4 (quatro) passeios por 

ano, sendo 2 por semestre, a OSC Parceira deverá providenciar locação de ônibus e vans, adquirir 

Kit Lanche e disponibilizar material pedagógico e recursos humanos, conforme Projeto Básico. 

Os Passeios e Caminhadas serão oferecidos aos alunos até a quantidade total de acentos nós 

ônibus previstos no Projeto Básico.  

 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E COMPETIÇÕES 

A emoção de um atleta se superando e completando uma prova, a união de equipes, a confra-

ternização das pessoas, o espírito esportivo, tudo isso faz com que os eventos e competições espor-

tivas sejam imprescindíveis na vida das pessoas. O respeito, a disciplina e principalmente a felici-

dade que o esporte trás são apenas alguns desses benefícios. Outro fator importante é o aprendizado 

de saber ganhar e perder e os valores que isso acarreta para uma sociedade mais justa. 

Observação: Para execução da Participação em Eventos e Competições, no total de 6 (seis) 

por ano, sendo 3 (três) por semestre, a OSC Parceira deverá providenciar locação de ônibus e vans, 

adquirir Kit Lanche e disponibilizar material pedagógico e recursos humanos, conforme Projeto 

Básico. 

Os Passeios e Caminhadas serão oferecidos aos alunos até a quantidade total de acentos nós 

ônibus previstos no Projeto Básico.  

10.   EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 

10.1. COP DE SÃO SEBASTIÃO 

O Centro Olímpico e Paralímpico de São Sebastião é um complexo esportivo de grande 

porte, com assistência de média e alta complexidade. 
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10.1.1 EQUIPAMENTOS 

01 ginásio 

01 quadra poliesportiva (externa) descoberta 

01 campo de futebol society (sintético) 

01 quadra poliesportiva coberta 

01 quadra de areia 

01 muro de escalada 

01 quadra de tênis 

01 pista de atletismo 

02 piscinas semiolímpica  

01 piscina infantil 

01 Circuito inteligente  

10.1.2 Modalidades Oferecidas 

As modalidades oferecidas possuem natureza socioeducativa e esportiva e levam em consi-

deração as demandas da comunidade em que se localiza. Consideram também, as Diretrizes desen-

volvidas pela Secretaria de Esporte e Lazer. As modalidades desenvolvidas no COP de São Sebasti-

ão são as seguintes: 

Modalidades Regulares 

1. Atividade física orientada 

2. Atletismo 

3. Basquetebol 

4. Desenvolvimento Motor I 

5. Desenvolvimento Motor II 

6. Futebol Society 

7. Futsal 

8. Hidroginástica 

9. Jiu-jitsu 

10. Judô 

11. Karatê 

12. Luta Olímpica 

13. Natação 

14. Tênis de Quadra 

15. Voleibol 

16. Futebol de areia 

Modalidades para Pessoas com Deficiência 

1. Natação (PCD) 

2. Estimulação Básica (PCD) 

3. Estimulação Global I (PCD) 

4. Estimulação Global II (PCD) 

5. Estimulação Essencial (PCD) 

6. Bocha (PCD) 

7. Atletismo (PCD) 

8. Programa de Inclusão (PCD) 

9. Projeto Esportivo (PCD) 

10. Goalball 

OBSERVAÇÃO: Poderá haver alterações nas modalidades apresentadas, desde que solicita-

do com as justificavas necessárias e aprovadas pela Secretaria de Esportes e Lazer. 
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10.2. COP DO PARQUE DA VAQUEJADA 

O Centro Olímpico e Paralímpico do Parque da Vaquejada é um complexo esportivo de 

grande porte, com assistência de média e alta complexidade. 

10.2.1 EQUIPAMENTOS 

01 piscina semiolímpica  

01 piscina infantil 

01 academia da 3ª idade 

01 quadra poliesportiva (externa) descoberta 

01 ginásio 

01 quadra de areia 

01 pista de atletismo 

01 muro de escalada 

01 campo de futebol Society (sintético)  

10.2.2 Modalidades Oferecidas 

As modalidades oferecidas possuem natureza socioeducativa e esportiva e levam em consi-

deração as demandas da comunidade em que se localiza. Consideram também, as Diretrizes desen-

volvidas pela Secretaria de Esporte e Lazer. As modalidades desenvolvidas no COP de Parque da 

Vaquejada são as seguintes: 

Modalidades Regulares 

1. Atividade física orientada 

2. Atletismo 

3. Basquetebol 

4. Capoeira 

5. Capoterapia 

6. Desenvolvimento Motor I 

7. Desenvolvimento Motor II 

8. Futebol Society 

9. Futsal 

10. Ginástica Rítmica 

11. Hidroginástica 

12. Jiu-jitsu 

13. Judô 

14. Karatê 

15. Natação 

16. Pilates 

17. Voleibol 

18. Zumba 

Modalidades para Pessoas com Deficiência 

a. Natação (PCD) 

b. Estimulação Básica (PCD) 

c. Estimulação Global I (PCD) 

d. Estimulação Global II (PCD) 

e. Estimulação Essencial (PCD) 

f. Bocha (PCD) 

g. Atletismo (PCD) 

h. Programa de Inclusão (PCD) 
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i. Projeto Esportivo (PCD) 

OBSERVAÇÃO: Poderá haver alterações nas modalidades apresentadas, desde que solicita-

do com as justificavas necessárias e aprovadas pela Secretaria de Esportes e Lazer. 

As atividades a serem realizadas nos COPs contemplam os interesses da cultura corporal e 

lúdica, assim como promove o esporte como um fator de inclusão social de crianças e adolescentes, 

incentivando a formação cidadã, o desenvolvimento humano e a disseminação de uma cultura es-

portiva nas comunidades, de acordo com as características e interesses das comunidades. Os parti-

cipantes devem ser inscritos, cumprindo os quantitativos previstos no Projeto Básico da parceria e 

na grade horária submetida a anuência da Secretaria de Esporte e Lazer. 

11.   RECURSOS HUMANOS 

Compete à entidade parceira o cumprimento dos procedimentos legais para seleção dos re-

cursos humanos responsáveis pelas atividades nos COPs, de acordo com a formação acadêmica, 

perfil e função.  

11.1. GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS COPS 

Aprimorar a gestão das rotinas administrativas, trabalhistas, de recursos humanos, do con-

trole de material de esportivo e pedagógico e ser elo de ligação do COP de São Sebastião do do 

COP do Parque da Vaquejada com a administração geral da Organização da Sociedade Civil, bem 

como da organização de eventos, passeios e projetos envolvendo os alunos. A comunicação e a ad-

ministração das mídias sociais do COP ficarão a cargo desta equipe. Haverá uma única Equipe Ad-

ministrativa para atender os dois COPs. 

Nº FUNÇÃO QTD DESCRIÇÃO 

1 
Gerente Geral do Termo 

de Colaboração 
1 

Gerente Geral do Termo de Colabora-

ção, profissional de nível superior com-

pleto com experiência comprovada e 

com jornada de trabalho de 40 horas 

semanais. Profissional admitido em 

regime da CLT. 

2 Analista de Projetos 1 

Analista de Projetos, profissional de 

nível superior completo, com experiên-

cia comprovada e com jornada de traba-

lho de 40 horas semanais. Profissional 

admitido sobre o regime da CLT. 

3 Assessor de Eventos 1 

Assessor de Eventos, profissional de 

nível médio e jornada de trabalho de 40 

horas. Profissional admitido em regime 

da CLT. 

4 
Analista de Recursos 

Humanos 
1 

Analista de Recursos Humanos, profis-

sional de nível superior completo, com 

experiência comprovada e jornada de 

trabalho de 40 horas. Profissional admi-

tido em regime da CLT. 
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5 Assessor Administrativo 1 

Assessor Administrativo, profissional 

com formação em Ensino Médio com-

pleto com jornada de trabalho de 40 

horas.  Profissional admitido em regime 

de CLT. 

TOTAL 05  

 

11.1.1. ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 

Gerente Geral do Termo de Colaboração: 

a) Executar, sob supervisão da direção da OSC Parceira, atividades administrativas diversas, 

abrangendo a execução de trabalhos de redação de expedientes, correspondências oficiais, informa-

ções em processos, bem como executar trabalhos relativos à administração de pessoal, material, 

orçamento, finanças e outras atividades desta natureza; 

b) Organizar e atualizar fichários, arquivos, coletânea de leis, regulamentos e demais normas 

relativas a assuntos da instituição; 

c) Distribuir tarefas entre os serviços e setores administrativos da instituição; 

d) Assessorar na aplicação e execução dos recursos oriundos do Convênio; 

e) Manter atualizado o cadastro dos profissionais de educação da instituição; 

f) Realizar pesquisas de preços, aquisição de material e de serviços;  

g) Gerenciar e Acompanhar a utilização dos recursos repassados à OSC Parceira pela 

SELDF; 

h) Coordenar a aquisição dos materiais necessários a execução do objeto; 

i) Responder aos questionamentos/achados apontados 

pelo Gestor ou pela Comissão Gestora que acompanha a parceria e possíveis ouvidorias da 

SELDF; 

j) Organizar e viabilizar a aplicação da Pesquisa de Satisfação garantindo a participação dos 

familiares, responsáveis, usuários internos matriculadas no COP e usuários de final de semana; 

k) Manter organizada e arquivada toda a documentação relacionada ao Termo de Colabora-

ção, ficando à disposição do órgão concedente e dos órgãos de controle; 

l) Permitir e facilitar ao órgão concedente e aos órgãos de controle o acesso a toda a docu-

mentação pertinente ao Termo de Colaboração;  

m) Executar o Termo de Colaboração em consonância com as legislações pertinentes;  

n) O Gerente Geral do Termo de Colaboração não poderá exercer as suas funções em mais 

de 01 (um) Termo de Colaboração ao qual foi contratado; 

o) Auxiliar nos demais serviços correlatos à sua função, sempre que se fizer necessário. 
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Analista de Projetos: 

a) Organizar Eventos Esportivos, Comemorativos e Passeios, a serem realizados pela OSC 

no COP, ao longo do ano e de acordo com o previsto no Projeto Básico; 

b) Definir datas e layouts dos eventos e projetos; 

c) Atualizar constantemente o banco de dados, de convidados, autoridades e potenciais par-

ticipantes dos eventos e projetos; 

d) Redigir e-mails, cartas, convites, solicitações de apoio institucional, contato com patroci-

nadores, respostas a consultas e dúvidas sobre os eventos; 

e) Produzir material de divulgação e apresentação do evento (folders, folhetos e informes 

institucionais); 

f) Distribuir material com informações do evento por meio de diferentes canais; 

g) Coordenar traslados e transporte; 

h) Preparar a lista de potenciais participantes; 

i) Controlar e supervisionar o cumprimento do estipulado nas contratações de diferentes for-

necedores do evento; 

j) Selecionar e capacitar o pessoal para os dias do evento. 

Assessor de Eventos: 

a) Manter o público interno e externo informado das atividades esportivas e comemorativas 

do COP para o qual foi contratado; 

b) Atualizar constantemente o banco de dados, de convidados, autoridades e potenciais par-

ticipantes dos eventos e projetos; 

c) Manter as mídias sociais (Facebook, Instagram, Twitter, sitio, etc.) do COP atualizado; 

d) Organizar eventos; 

Analista de Recursos Humanos: 

a) Efetuar o apontamento de horas, através das marcações de ponto eletrônico, registrando 

atestados e tratando divergências identificadas, para garantir a veracidade dos dados integrantes à 

folha de pagamento dos colaboradores; 

b) Desenvolver atividades inerentes à rotina trabalhista e relações trabalhistas, tais como: fo-

lha de pagamento, férias, rescisão contratual, homologações no sindicato, cálculo de encargos traba-

lhistas e administração de estagiários, visando o pleno atendimento às exigências legais; 

c) Realizar o recrutamento e seleção de pessoal, captando candidatos, efetuando análise pré-

via através de contato telefônico e entrevista presencial, juntamente com a área solicitante; 

d) Efetuar a integração de novos colaboradores, preparando os documentos necessários para 

admissão e fornecendo orientações inerentes às políticas de RH e procedimentos internos, a fim de 

garantir a integração dos mesmos no ambiente de trabalho; 
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e) Administrar benefícios concedidos pela empresa aos empregados, providenciando a en-

trega e levantando informações necessárias para manutenção (inclusões, alterações e exclusões), 

com a finalidade de assegurar o pagamento dos benefícios aos colaboradores; 

f) Efetuar o levantamento de informações para composição dos indicadores de RH, tais co-

mo: absenteísmo e entrevistas de desligamento, a fim de subsidiar as Gerencias; 

g) Prestar atendimento e suporte aos empregados e gestores, fornecendo informações e ori-

entações aos assuntos relacionados à folha de pagamento, procedimentos e normas internas; 

h) Participar de treinamentos e seminários que propiciem o aprimoramento e o aperfeiçoa-

mento do conhecimento para assuntos ligados aos negócios da empresa, do próprio setor de atuação 

ou cargo exercido, objetivando melhoria contínua dos processos, bem como desenvolvimento pro-

fissional e pessoal; 

i) Representar a empresa. Podendo ser nomeado preposto da OSC Parceira junto ao Sindica-

to e Justiça do Trabalho; 

j) Auxiliar nos demais serviços correlatos à sua função, sempre que se fizer necessário. 

Assessor Administrativo: 

a) Desenvolver atividades na área administrativa, dando suporte às atividades da instituição; 

b) Realizar entregas e recebimentos de documentos e materiais; 

c) Controlar a entrada e saída de material em geral; 

d) Atender ao público interno e assessorar a gerencia; 

e) Atuar como responsável pela fiscalização e manutenção da ordem nos ambientes; 

f Realizar e atender chamadas telefônicas, anotar e enviar recados; 

g) Verificar a entrada e saída de correspondências; 

h) Receber e enviar documentos, atender chamadas telefônicas, recepcionar o público em 

geral; 

i) Fazer o arquivamento de documentos, manter atualizados os contatos da empresa; 

j) Utilizar máquinas comuns em escritório, como por exemplo, impressoras, máquinas copi-

adoras, computadores e programas de planilhas em geral; 

k) Participar de programa de treinamento, quando convocado; 

l) Executar outras atividades compatíveis com sua função, sempre que se fizer necessário. 

11.2. GESTÃO PEDAGÓGICA MULTIDISCIPLINAR DOS COPS 

Aprimorar a performance física e mental dos atendidos nos COPs, de forma rotineira, com 

atividades esportivas nas modalidades previstas. A prática esportiva regular contribui para o comba-

te ao sedentarismo e em consequência para a melhoria da qualidade de vida da comunidade. Para 

conduzir as atividades esportivas serão contratados profissionais da área de Educação Física com 

perfil que atenda a todos os públicos do COP (crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pes-
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soas com deficiências). Haverá uma Equipe Pedagógica Multidisciplinar distinta para cada COP. 

11.2.1. EQUIPE DO COP DE SÃO SEBASTIÃO 

Nº FUNÇÃO QTD DESCRIÇÃO 

1 
Gerente Pedagógico 

de Centro 
1 

Gerente Pedagógico de Centro, profissional de nível supe-

rior completo em Educação Física e jornada de trabalho de 

40 horas. Profissional admitido em regime da CLT. 

2 

Coordenador de Pes-

soas com Deficiên-

cia 

1 

Coordenador de Pessoa com Deficiência - PCD, será exer-

cida por profissional com formação em Ensino Superior 

completo, com experiência comprovada e jornada de traba-

lho de 40 horas. Profissional admitido em regime da CLT. 

3 
Profissional de Edu-

cação Física 20 h 
8 Profissional de Educação Física com curso Superior em 

Educação Física e registro competente no Órgão de Classe 

(CREF) e jornada de trabalho de 40 horas ou 20 horas. Pro-

fissional admitido em regime da CLT. 4 
Profissional de Edu-

cação Física 40 h 
14 

5 
Instrutor de Artes 

Marciais 20 h 
3 

Instrutor de Artes Marciais, A função será exercida por 

Profissional com no mínimo Nível Médio e faixa e grau 

exigidos pela Federação/Confederação correspondente, 

com jornada de trabalho de 20 horas. Profissional admitido 

em regime da CLT. 

6 
Instrutor de Artes 

Marciais 40h 
1 

Instrutor de Artes Marciais, A função será exercida por 

Profissional com no mínimo Nível Médio e faixa e grau 

exigidos pela Federação/Confederação correspondente, 

com jornada de trabalho de 40 horas. Profissional admitido 

em regime da CLT. 

7 Treinador 40 h 1 

Treinador – Profissional de Educação Física, profissional 

de nível superior completo em Educação Física e registro 

competente no Órgão de Classe (CREF), com jornada de 

trabalho de 40 horas. Profissional admitido em regime da 

CLT. 

8 Pedagogo 1 

Pedagogo, profissional de nível superior completo em Pe-

dagogia e jornada de trabalho de 40 horas. Profissional 

admitido em regime da CLT. 

9 Psicólogo 1 

Psicóloga, profissional de nível superior completo em Psi-

cologia, registro competente no Órgão de Classe (CRP), 

com jornada de trabalho de 40 horas. Profissional admitido 

em regime da CLT. 

10 
Assistente Social 30 

h 
1 

Assistente Social, profissional de nível superior completo 

em Assistente Social e registro competente no Órgão de 

Classe (CRESS), com jornada de trabalho de 30 horas. 

Profissional admitido em regime da CLT. 
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11 
Orientador Sócio 

Educativo 40 h 
1 

Orientador Socioeducativo, profissional com Ensino Médio 

completo, com jornada de trabalho de 20 horas ou 40 ho-

ras. Profissional admitido em regime da CLT. 

TOTAL 33  

11.2.2. EQUIPE COP DO PARQUE DA VAQUEJADA 

N

º 
FUNÇÃO 

Q

TD 
DESCRIÇÃO 

1 
Gerente Pedagógico 

de Centro 
1 

A função de Gerente Geral do Termo de Colaboração será 

exercida por profissional com formação em Ensino Superi-

or completo, com experiência comprovada. Profissional 

admitido em regime da CLT. 

2 

Coordenador de Pes-

soas com Deficiên-

cia 

1 

A função será exercida por Profissional de Educação Física 

com curso Superior em Educação Física e registro compe-

tente no Órgão de Classe (CREF). Profissional admitido 

em regime da CLT 

3 
Profissional de Edu-

cação Física 20 h 
6 Profissional de Educação Física com curso Superior em 

Educação Física e registro competente no Órgão de Classe 

(CREF) e jornada de trabalho de 40 horas ou 20 horas. Pro-

fissional admitido em regime da CLT. 4 
Profissional de Edu-

cação Física 40 h 
13 

5 
Instrutor de Artes 

Marciais 20 h 
5 

Instrutor de Artes Marciais, A função será exercida por 

Profissional com no mínimo Nível Médio e faixa e grau 

exigidos pela Federação/Confederação correspondente, 

com jornada de trabalho de 20 horas. Profissional admitido 

em regime da CLT. 

6 Treinador 40 h 1 

Treinador – Profissional de Educação Física, profissional 

de nível superior completo em Educação Física e registro 

competente no Órgão de Classe (CREF), com jornada de 

trabalho de 40 horas. Profissional admitido em regime da 

CLT. 

7 Pedagogo 1 

Pedagogo, profissional de nível superior completo em Pe-

dagogia e jornada de trabalho de 40 horas. Profissional 

admitido em regime da CLT. 

8 Psicólogo 1 

Psicóloga, profissional de nível superior completo em Psi-

cologia, registro competente no Órgão de Classe (CRP), 

com jornada de trabalho de 40 horas. Profissional admitido 

em regime da CLT. 

9 
Assistente Social 30 

h 
1 

Assistente Social, profissional de nível superior completo 

em Assistente Social e registro competente no Órgão de 

Classe (CRESS), com jornada de trabalho de 30 horas. 

Profissional admitido em regime da CLT. 



31 

 

10 
Orientador Sócio 

Educativo 40 h 
1 

Orientador Socioeducativo, profissional com Ensino Médio 

completo, com jornada de trabalho de 40 horas ou 40 ho-

ras. Profissional admitido em regime da CLT. 

TOTAL 
3

1 
 

 

11.3. ATRIBUIÇÕES DAS EQUIPES PEDAGÓGICA MULTIDISCIPLINAR DOS COPS 

Gerente Didático Pedagógico:  

a) Executar, sob supervisão da direção da OSC Parceira, atividades administrativas di-

versas, abrangendo a execução de trabalhos de redação de expedientes, correspondências oficiais, 

informações em processos, bem como executar trabalhos relativos à administração de pessoal, ma-

terial, orçamento, finanças e outras atividades desta natureza; 

b) Organizar e atualizar fichários, arquivos, coletânea de leis, regulamentos e demais 

normas relativas a assuntos da instituição; 

c) Distribuir tarefas entre os serviços e setores administrativos da instituição; 

d) Assessorar na aplicação e execução dos recursos oriundos do Convênio; 

e) Manter atualizado o cadastro dos profissionais de educação da instituição; 

f) Realizar pesquisas de preços, aquisição de material e de serviços;  

g) Gerenciar e Acompanhar a utilização dos recursos repassados à OSC Parceira pela 

SELDF; 

h) Coordenar a aquisição dos materiais necessários à execução do objeto; 

i) Responder aos questionamentos/achados apontados pelo Gestor ou pela Comissão 

Gestora que acompanha a parceria e possíveis ouvidorias da SELDF; 

j) Organizar e viabilizar a aplicação da Pesquisa de Satisfação garantindo a participa-

ção dos familiares, responsáveis, usuários internos matriculadas no COP e usuários de final de se-

mana; 

k) Manter organizada e arquivada toda a documentação relacionada ao Termo de Cola-

boração, ficando à disposição do órgão concedente e dos órgãos de controle; 

l) Permitir e facilitar ao órgão concedente e aos órgãos de controle o acesso a toda a 

documentação pertinente ao Termo de Colaboração;  

m) Executar o Termo de Colaboração em consonância com as legislações pertinentes;  

n) O Gerente Geral do Termo de Colaboração não poderá exercer as suas funções em 

mais de 01 (um) Termo de Colaboração ao qual foi contratado; 

o) Auxiliar nos demais serviços correlatos à sua função, sempre que se fizer necessário. 

 Coordenador de Pessoas com Deficiência: 
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a) Planejar individual e coletivamente todo o trabalho a ser desenvolvido  principalmen-

te com os atletas do Programa Futuro Campeão (PFC), inclusive, observando a necessidade de ade-

quações da prática esportiva/modalidade; 

b) Participar integralmente de cursos de formação propostos pela OSC Parceira, bem 

como os oferecidos pela SELDF; 

c) Manter Relatório de Atividades e Treinamento, atualizados; 

d) Subsidiar o Coordenador, Gerentes, psicólogo, pedagogo e assistente social, e outros 

profissionais do COP e da OSC Parceira, fornecendo informações que possam auxiliá-los em seus 

trabalhos com os atletas; 

e) Comparecer pontual e assiduamente às atividades no COP ao qual foi contratado; 

f) Cumprir e fazer cumprir as normas internas da OSC Parceira e da SELDF para o 

COP; 

g) Acompanhar os atletas em eventos esportivos externo, quando se fizer necessário; 

h) Representar a OSC Parceira nos eventos esportivos quando houver a participação de 

atletas do COP ao qual foi contratado; 

i) Executar outras atividades compatíveis com sua função, sempre que se fizer necessá-

rio. 

 Profissional de Educação Física: 

j) Planejar individual e coletivamente todo o trabalho a ser desenvolvido, inclusive, ob-

servando a necessidade de adequações da prática educativa quanto ao atendimento a usuários com 

deficiência; 

k) Participar integralmente de cursos de formação propostos pela OSC Parceira, bem 

como os oferecidos pela SELDF; 

l) Manter a Pauta de Chamada devidamente preenchida com a frequência diária, as ati-

vidades realizadas e demais campos; 

m) Manter o Documento de avaliação vigente que registra as aprendizagens e o desen-

volvimento dos usuários, devidamente preenchido com a avaliação semestral das aprendizagens e 

desenvolvimento integral dos usuários especiais; 

n) Desenvolver as atividades de regência, de coordenação coletiva e de participação nos 

eventos esportivos e comemorativos, conforme orientação da SELDF e definidos no Projeto Básico; 

o) Participar de reuniões pedagógicas promovidas pela OSC Parceira e pela SELDF e 

demais reuniões de interesse da comunidade; 

p) Subsidiar o Coordenador, Gerentes, psicólogo, pedagogo e assistente social, e outros 

profissionais do COP e da OSC Parceira, fornecendo informações que possam auxiliá-los em seus 

trabalhos com os usuários; 

q) Realizar reuniões com as famílias e/ou responsáveis para informá-los quanto à 

aprendizagem e desenvolvimento dos usuários portadores de necessidades especiais; 
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r) Comparecer pontual e assiduamente às atividades no COP ao qual foi contratado; 

s) Desenvolver ações, programas e projetos, implementados pela SELDF, que constitu-

em as políticas públicas, visando à melhoria qualitativa do atendimento do COP;  

t) Cumprir e fazer cumprir as normas internas da OSC Parceira e da SELDF para o 

COP; 

u) Acompanhar os usuários em eventos esportivos externo, quando se fizer necessário; 

v) Exercer a supervisão de estagiários conforme RESOLUÇÃO CONFEF Nº 068/2003; 

w) Executar outras atividades compatíveis com sua função, sempre que se fizer necessá-

rio. 

 Instrutor de Artes Marciais: 

a) Planejar individual e coletivamente todo o trabalho a ser desenvolvido, inclusive, ob-

servando a necessidade de adequações da prática educativa quanto ao atendimento a usuários com 

deficiência; 

b) Participar integralmente de cursos de formação propostos pela OSC Parceira, bem 

como os oferecidos pela SELDF; 

c) Manter a Pauta de Chamada devidamente preenchida com a frequência diária, as ati-

vidades realizadas e demais campos; 

d) Manter o Documento de avaliação vigente que registra as aprendizagens e o desen-

volvimento dos usuários, devidamente preenchido com a avaliação semestral das aprendizagens e 

desenvolvimento integral dos usuários especiais; 

e) Desenvolver as atividades de regência, de coordenação coletiva e de participação nos 

eventos esportivos e comemorativos, conforme orientação da SELDF e definidos no Projeto Básico; 

f) Participar de reuniões pedagógicas promovidas pela OSC Parceira e pela SELDF e 

demais reuniões de interesse da comunidade;  

g) Comparecer pontual e assiduamente às atividades no COP ao qual foi contratado; 

h) Desenvolver ações, programas e projetos, implementados pela SELDF, que constitu-

em as políticas públicas, visando à melhoria qualitativa do atendimento do COP; 

i) Cumprir e fazer cumprir as normas internas da OSC Parceira e da SELDF para o 

COP; 

j) Acompanhar os usuários em eventos esportivos externo, quando se fizer necessário; 

k) Executar outras atividades compatíveis com sua função, sempre que se fizer necessá-

rio 

 Pedagogo: 

a) Trabalhar em parceria com a coordenação, gerencia, profissional de educação física, 

colaborando com o processo educativo global dos usuários; 
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b) Orientar as famílias/responsáveis sobre as questões relacionadas às faltas e ao desen-

volvimento dos usuários, por meio de reuniões ou atendimentos individuais, quando necessário; 

c) Acompanhar o processo de desenvolvimento dos usuários, em colaboração com os 

profissionais de educação física e as famílias/responsáveis; 

d) Organizar os registros de atendimentos pedagógicos referentes os usuários atendidos 

pelo Grupo de Assistência Social - GAS; 

e) Planejar, implantar e implementar o Serviço de Orientação Educacional, incorporan-

do-o a um processo educativo, na perspectiva de uma Educação Inclusiva e da Educação para a Di-

versidade, com ações integradas às demais instâncias pedagógicas do COP; 

f) Buscar conhecer a comunidade escolar, identificando suas possibilidades concretas, 

seus interesses e suas necessidades; 

g) Identificar e encaminhar crianças que apresentem queixas escolares, incluindo difi-

culdades comportamentais ou outras que interfiram no desenvolvimento escolar; 

h) Realizar projetos/ações que favoreçam a melhoria do processo de ensino e aprendi-

zagem em especial dos portadores de necessidades especiais; 

i) Encaminhar, aos serviços e órgãos específicos, os casos de crianças vítimas de vio-

lência ou de maus tratos; 

j) Executar outras atividades compatíveis com sua função, sempre que se fizer necessá-

rio. 

 Psicólogo: 

a) Trabalhar em parceria com a coordenação, gerencia, profissional de educação física, 

colaborando com o processo educativo global dos usuários; 

b) Orientar as famílias/responsáveis sobre as questões relacionadas às faltas e ao desen-

volvimento dos usuários, por meio de reuniões ou atendimentos individuais, quando necessário; 

c) Acompanhar o processo de desenvolvimento dos usuários, em colaboração com os 

profissionais de educação física e as famílias/responsáveis; 

d) Organizar os registros de atendimentos psicológicos referentes os usuários atendidos 

pelo Grupo de Assistência Social - GAS; 

e) Planejar, implantar e implementar o Serviço de Orientação Psicológica, incorporan-

do-o a um processo educativo, na perspectiva de uma Educação Inclusiva e da Educação para a Di-

versidade, com ações integradas às demais instâncias pedagógicas do COP; 

f) Buscar conhecer a comunidade escolar, identificando suas possibilidades concretas, 

seus interesses e suas necessidades; 

g) Identificar e encaminhar crianças que apresentem queixas escolares, incluindo difi-

culdades comportamentais ou outras que interfiram no desenvolvimento escolar; 

h) Realizar projetos/ações que favoreçam a melhoria do processo de ensino e aprendi-

zagem em especial dos portadores de necessidades especiais; 
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i) Encaminhar, aos serviços e órgãos específicos, os casos de crianças vítimas de vio-

lência ou de maus tratos; 

j) Colaborar com a adequação, por parte dos educadores, de conhecimentos da Psicolo-

gia que lhes sejam úteis na consecução crítica e reflexiva de seus papéis; 

k) Desenvolver trabalhos com educadores e usuários, visando a explicitação e a supera-

ção de entraves institucionais ao funcionamento produtivo das equipes e ao crescimento individual 

de seus integrantes; 

l) Desenvolver, com os participantes do trabalho escolar (pais, usuários, diretores, pro-

fessores, técnicos, pessoal administrativo), atividades visando a prevenir, identificar e resolver pro-

blemas psicossociais que possam bloquear, na escola, o desenvolvimento de potencialidades, a au-

torrealização e o exercício da cidadania consciente; 

m) Elaborar e executar procedimentos destinados ao conhecimento da relação professor-

aluno, em situações escolares específicas, visando, através de uma ação coletiva e interdisciplinar a 

implementação de uma metodologia de ensino que favoreça a aprendizagem e o desenvolvimento; 

n) Planejar, executar e/ou participar de pesquisas relacionadas à compreensão de pro-

cesso ensino-aprendizagem e conhecimento das características Psicossociais da clientela, visando a 

atualização e reconstrução do projeto pedagógico da escola, relevante para o ensino, bem como suas 

condições de desenvolvimento e aprendizagem, com a finalidade de fundamentar a atuação crítica 

do Psicólogo, dos professores e usuários e de criar programas educacionais, alternativos, ou com-

plementares; 

o) Participar do trabalho das equipes de planejamento pedagógico, currículo e políticas 

educacionais, concentrando sua ação naqueles aspectos que digam respeito aos processos de desen-

volvimento humano, de aprendizagem e das relações interpessoais, bem como participa da constan-

te avaliação e do redirecionamento dos planos, e práticas educacionais implementados; 

p) Desenvolver programas de orientação profissional, visando um melhor aproveita-

mento e desenvolvimento do potencial humano, fundamentados no conhecimento psicológico e 

numa visão crítica do trabalho e das relações do mercado de trabalho; 

q) Diagnosticar as dificuldades dos usuários dentro do sistema educacional e encami-

nha, aos serviços de atendimento da comunidade, aqueles que requeiram diagnóstico e tratamento 

de problemas psicológicos específicos, cuja natureza transcenda a possibilidade de solução na esco-

la, buscando sempre a atuação integrada entre escola e a comunidade; 

r) Supervisionar, orientar e executar trabalhos na área de Psicologia Educacional; 

s) Executar outras atividades compatíveis com sua função, sempre que se fizer necessá-

rio. 

 Assistente Social: 

a) Trabalhar em parceria com a coordenação, gerência, profissional de educação física, 

colaborando com o processo educativo global dos usuários; 

b) Orientar as famílias/responsáveis sobre as questões relacionadas às faltas e ao desen-

volvimento dos usuários, por meio de reuniões ou atendimentos individuais, quando necessário; 
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c) Acompanhar o processo de desenvolvimento dos usuários, em colaboração com os 

profissionais de educação física e as famílias/responsáveis; 

d) Organizar os registros de atendimentos sociais referentes os usuários atendidos pelo 

Grupo de Assistência Social - GAS; 

e) Realizar estudos e pesquisas para avaliar a realidade social, além de produzir parecer 

social e propor medidas e políticas sociais; 

f) Planejar, elaborar e executar planos, programas e projetos sociais; 

g) Orientar os usuários do COP, auxiliando na identificação de recursos e proporcio-

nando o acesso aos direitos sociais oferecidos pelo governo Nacional e Distrital; 

h) Realizar estudos socioeconômicos com indivíduos e grupos para fins de acesso a be-

nefícios e serviços sociais; 

i) Executar outras atividades compatíveis com sua função, sempre que se fizer necessá-

rio. 

 Orientador Socioeducativo: 

a) Trabalhar em parceria com a coordenação, gerência, profissional de pedagogia, psi-

cologia e assistência social, colaborando com o processo de fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários; 

b) Desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização visando à 

atenção, defesa e garantia de direitos e proteção aos indivíduos e famílias em situações de vulnera-

bilidade e, ou, risco social e pessoal, que contribuam com o fortalecimento da função protetiva da 

família; 

c) Desenvolver atividades instrumentais e registro para assegurar direitos, 

(re)construção da autonomia, autoestima, convívio e participação social dos usuários, a partir de 

diferentes formas e metodologias, contemplando as dimensões individuais e coletivas, levando em 

consideração o ciclo de vida e ações Inter geracionais; 

d) Assegurar a participação social dos usuários em todas as etapas do trabalho social; 

e) Apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e busca ativa; 

f) Atuar na recepção dos usuários possibilitando ambiência acolhedora; 

g) Apoiar na identificação e registro de necessidades e demandas dos usuários, assegu-

rando a privacidade das informações; 

h) Apoiar e participar no planejamento das ações; 

i) Organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de vi-

vência nas unidades e, ou, na comunidade; 

j) Acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades; 

k) Executar outras atividades compatíveis com sua função, sempre que se fizer necessá-

rio. 
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 Treinador: 

a) Planejar individual e coletivamente todo o trabalho a ser desenvolvido com os atle-

tas, inclusive, observando a necessidade de adequações da prática esportiva/modalidade; 

b) Participar integralmente de cursos de formação propostos pela OSC Parceira, bem 

como os oferecidos pela SELDF; 

c) Manter Relatório de Atividades e Treinamento, atualizados; 

d) Subsidiar o Coordenador, Gerentes, psicólogo, pedagogo e assistente social, e outros 

profissionais do COP e da OSC Parceira, fornecendo informações que possam auxiliá-los em seus 

trabalhos com os atletas; 

e) Comparecer pontual e assiduamente às atividades no COP ao qual foi contratado; 

f) Cumprir e fazer cumprir as normas internas da OSC Parceira e da SELDF para o 

COP; 

g) Acompanhar os atletas em eventos esportivos externo, quando se fizer necessário; 

h) Representar a OSC Parceira nos eventos esportivos quando houver a participação de 

atletas do COP ao qual foi contratado; 

i) Executar outras atividades compatíveis com sua função, sempre que se fizer necessá-

rio.  

11.4 ESTAGIÁRIOS E JOVENS APRENDIZES 

Os Estagiários de Educação Física serão destinados a colaborar com os Profissionais de 

Educação Física nas modalidades e nos horários de maior necessidade de acordo com as orientações 

do Gerente Pedagógico de Centro, sob a supervisão do Profissionais de Educação Física. Às segun-

das-feiras, dia de Coordenação Pedagógica, os estagiários serão escalados para participar da coor-

denação e os demais serão escalados para as atividades dos finais de semana. 

Jovens Aprendizes serão destinados a colaborar com a Equipe Administrativa nos trabalhos 

e rotinas administrativas, na organização de eventos e projetos nos horários matutino e vespertino. 

OBSERVAÇÃO: A descrição detalhada das funções que compõem a Equipe Administrativa 

e as Equipes Pedagógicas Multidisciplinares, tais como: carga horária; sindicatos, formação exigi-

da; demais atribuições; horário de trabalho; local de trabalho; CBO e descrição da função encon-

tram-se no Anexo I desta Diretriz. 

11.5 FÉRIAS COLETIVAS 

Para o melhor do funcionamento dos COPs, as atividades serão suspensas no final de cada 

ano durante período determinado pela Secretaria de Esportes e Lazer, para Férias Coletivas, durante 

20 (vinte) dias, sendo que os outros 10 (dez) dias de férias serão concedidos aos empregados por 

meio de escala de férias, garantindo que a ausência dos Profissionais de Educação Física não preju-

dique o andamento das aulas. 

12. AVALIAÇÃO  

12.1 AVALIAÇÃO DA FREQUÊNCIA 

Os alunos serão avaliados pela frequência nas aulas. 
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12.2 AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO VOCACIONADA PARA O ESPORTE 

Os alunos do CEF Miguel Arcanjo de São Sebastião passarão por avaliação com objetivo de 

detectar possíveis alunos vocacionados ao esporte de rendimento, através do Projeto de Educação 

Vocacionada para o Esporte, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Fede-

ral. 

12.3 AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

Será realizada periodicamente Pesquisa de Satisfação os alunos inscritos nas diferentes mo-

dalidades, com a comunidade e demais participantes das atividades, esportivas, lazer, educacionais 

e culturais.  

13. INDICADORES 

 

ATIVIDADES DE ES-

PORTE E LAZER NOS 

CENTROS OLÍMPI-

COS E PARALÍMPI-

COS – PARQUE DA 

VAQUEJADA E SÃO 

SEBASTIÃO 

Número de pessoas atendidas nas diferentes modalidades e dos inte-

ressados em atividades educacionais e culturais. 

INDICADOR 1 AMPLIAR O ATENDIMENTO NOS COPS 

Método de cálculo Relação entre o número de atendimentos em 2019 e o número de 

atendimentos ao final termo de cooperação 2022 

 

 

 

META 

 Ampliar a quantidade de alunos matriculados nas turmas do 

Centro Olímpico e Paralímpico Parque da Vaquejada em 20%, em 

relação aos alunos matriculados no ano de 2019, incluindo os idosos e 

portadores de deficiência. 

 Ampliar a quantidade de alunos matriculados nas turmas do 

Centro Olímpico e Paralímpico de São Sebastião em 20%, em relação 

aos alunos matriculados no ano de 2019, incluindo os idosos e porta-

dores de deficiência. 

 Ampliar a presença da comunidade no Espaço de Convivência 

e Lazer no Centro Olímpico e Paralímpico Parque da Vaquejada em 

20%. 

 Ampliar a presença da comunidade no Espaço de Convivência 

e Lazer no Centro Olímpico e Paralímpico de São Sebastião em 20%. 

Fonte de Verificação Total de Matriculas realizadas/quantitativo de atendimento 

INDICADOR 2 REALIZAR DE EVENTOS  
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Método de cálculo  Relação de eventos e participação da comunidade  

META  Realizar 6 (seis) eventos por ano para integração da comuni-

dade, com participação do público do COP em cada um dos eventos. 

Fonte de Verificação Nome dos eventos lista de participantes e relatório fotográfico. 

INDICADOR 3 IMPLANTAR O PROJETO FUTURO CAMPEÃO NO CEN-

TRO OLÍMPICO DO PARQUE DA VAQUEJADA 

Método de cálculo Relação de participantes de acordo com o previsto no projeto básico. 

META  Implantar o Projeto Futuro Campeão no Centro Olímpico do 

Parque da Vaquejada, nas modalidades atletismo olímpico e parao-

límpico. 

FONTE DE VERIFI-

CAÇÃO 

Fotografias / relatórios/lista de presença. 

 

ESCOLA VOCACIO-

NADA AO ESPORTE – 

SÃO SEBASTIÃO 

Ofertar atividades desportivas, utilizando o esporte como ferramenta 

pedagógica para pleno desenvolvimento aos alunos do Centro de En-

sino Fundamental - CEF Miguel Arcanjo em São Sebastião. 

 

INDICADOR 1 FORMAR ATLETA 

Método de cálculo Comparação entre os alunos da Escola Vocacionada ao Esporte e os 

atletas que estão no esporte de rendimento ao final do termo de cola-

boração em 2022. 

META  2% dos alunos vinculados à educação vocacionada do CEF 

Miguel Arcanjo possam se tornar atletas de rendimento; 

 2% dos alunos vinculados à educação vocacionada da Escola 

Ceilândia possam se tornar atletas de rendimento; 

Fonte de Verificação Lista de participantes e relação de atletas no rendimento e participan-

do em competições. 

INDICADOR 2 REDUZIR A EVASÃO ESCOLAR DA JUVENTUDE 

Método de cálculo Comparação entre a frequência dos alunos da Escola Miguel Arcanjo 

e o Centro de Ensino Fundamental CEF 28 de Ceilândia em 2019 e a 

frequência de alunos participantes da Escola Vocacionada ao Esporte 

em 2021. 

META  Garantir a frequência escolar, reduzir a evasão escolar entre os 

alunos do projeto. Exigir nas inscrições que todos os alunos estejam 

matriculados e frequentando as escolas regularmente; 
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Fonte de Verificação Lista de participante e frequência escolar 

INDICADOR 3 PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES 

 

Método de cálculo 

Comparação entre número de participantes nos Jogos Escolares da 

Juventude em 2019 e o número de participantes em 2021. 

META  Ampliar a atual participação dos alunos de São Sebastião e 

Ceilândia nos Jogos Escolares da Juventude do COB nas diversas 

modalidades oferecidas; 

Fonte de Verificação Lista de participantes da Escola Vocacionada ao Esporte e Relação de 

participantes nos jogos em 2019 e 2021. 

14. AÇÕES FINANCIÁVEIS 

14.1 MATERIAL ESPORTIVO 

Os materiais são previstos em consonância com as instalações esportivas e socioeducativas, 

em quantidade e qualidade satisfatórias, incluindo para reposição. 

Os materiais esportivos poderão ser utilizados nas atividades com quantidades variadas e 

adaptadas, dependendo número de participantes, do planejamento de aula do professor e da dispo-

nibilidade dos equipamentos. 

14.2   MATERIAL PEDAGÓGICO 

Os materiais são diversos e deve compreender elementos educativos para socializar concei-

tos, habilidades, atitudes e destrezas, elaborados pela equipe pedagógica e multidisciplinar. 

É considerado pedagógico o material que reúna meios e recursos que facilitem e auxiliem 

o ensino e a aprendizagem. Deve ser utilizado para trabalhar os temas transversais, como material 

de apoio, murais e avisos dos COPs. 

14.3   UNIFORME 

 Uniforme aos Alunos: 

A SEL disponibiliza recursos para a aquisição de uniformes, cuja modalidade demanda de 

especificas necessidades, a fim de auxiliar na desenvoltura, na pratica do exercício, proporcionando 

segurança, agilidade e conforto ao aluno.  

 Uniforme Professores/Treinadores: 

Cada receberá duas camisas no ato da contratação e, a cada 6 (seis) meses, uma camisa extra 

para utilização durante as aulas. Devido à possibilidade da substituição de professores devem ser 

acrescidos 20% a mais de camisas. 

 Uniforme da Gerência de Apoio Social (GAS): 

 

Será disponibilizada duas camisas polo para a equipe, a cada 6 (seis) meses, duas camisas 

extra. Devido à possibilidade substituição de colaboradores serão acrescidos 20% a mais de cami-

https://conceito.de/ensino
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sas. 

 Uniforme de Estagiários: 

Cada receberá duas camisas no ato da contratação e, a cada 6 (seis) meses, uma camisa extra 

para utilização durante as aulas. Devido à possibilidade da substituição de professores devem ser 

acrescidos 20% a mais de camisas. 

Observação 1: É indispensável que o uniforme esteja em conformidade com as instruções 

estabelecidas pela Secretaria de Esporte e Lazer em quantidade prevista no Projeto Básico. 

14.4   KIT LANCHE 

Estão previstos a aquisição de Serviços de Fornecimento de Lanches para o desenvolvimen-

to das atividades do Programa Futuro Campeão (PFC), bem como para os eventos comemorativos 

internos e para os passeios, torneio e competições externas, conforme cronograma previsto pela 

Secretaria de Esporte e Lazer. 

Os produtos utilizados no preparo dos alimentos devem ter boa qualidade, dentro do prazo 

de validade, manuseados de forma higiênica em ambiente limpo e adequado ao fornecimento das 

refeições. Os kits deverão ser entregues no local, dia e hora determinados pela Secretaria ou pela 

entidade parceira, acondicionadas em material próprio para uso culinário. 

14.5   TRANSPORTE 

Transporte para dos alunos do COP, para participação em competições e eventos em todo o 

DF em diversas modalidades, grandes partes das competições acontecem em vários finais de sema-

na. 

O transporte coletivo utilizará também veículo básico representado por ônibus, micro-ônibus 

ou van com capacidade e motorização compatíveis com o serviço a ser contratado, inclusive adap-

tado para o atendimento das pessoas com deficiência física (cadeirante). 

Nos termos do art. 105 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, são equipamentos obri-

gatórios dos veículos, entre outros a serem estabelecidos pelo CONTRAN:  

I. Cinto de segurança, conforme regulamentação específica do CONTRAN, com exce-

ção dos veículos destinados ao transporte de passageiros em percursos em que seja permitido viajar 

em pé. 

II. Para os veículos de transporte e de condução escolar, os de transporte de passageiros 

com mais de dez lugares e os de carga com peso bruto total superior a 4.536 (quatro mil, quinhentos 

e trinta e seis) quilogramas, equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo. 

III. Encosto de cabeça, para todos os tipos de veículos automotores, segundo normas es-

tabelecidas pelo CONTRAN. 
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FALE COM A SECRETARIA 

Edifício Luiz Carlos Botelho, Setor Comercial Sul (SCS), Quadra 4, Bloco A, 6º andar 

Brasília – DF CEP: 70.304-000 Telefone: (61) 4042-1828 Rama 2002 

http://esporte.df.gov.br/ 

 

Ouvidoria Geral do Distrito Federal - Governo de Brasília 

Anexo do Palácio do Buriti, 12º andar, sala 1203 

CEP: 70075-900 Telefone: 162 

http://www.ouvidoria.df.gov.br/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://esporte.df.gov.br/
http://www.ouvidoria.df.gov.br/
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ANEXO I 

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES DA EQUIPE ADMINISTRATIVA E EQUIPE PEDAGÓGICA 

MULTIDISCIPLINAR 

1. EQUIPE ADMINISTRATIVA: 

1. Gerente Geral do Termo de Colaboração 

Carga Horária: 40 horas semanais e 200 horas mensais 

CCT/ACT Sindicato: SINTIBREF DF - Sindicato dos Empregados em Instituições 

Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do DF ou SENALBA DF 

- Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreati-

vas, de Assistência Social e de Orientação e Formação Profissio-

nal de Brasília 

Formação: A função de Gerente Geral do Termo de Colaboração será exer-

cida por profissional com formação em Ensino Superior com-

pleto, com experiência comprovada. Profissional admitido em  

regime da CLT. 

Atribuições: a) Executar, sob supervisão da direção da OSC Parceira, ativi-

dades administrativas diversas, abrangendo a execução de tra-

balhos de redação de expedientes, correspondências oficiais, 

informações em processos, bem como executar trabalhos relati-

vos à administração de pessoal, material, orçamento, finanças e 

outras atividades desta natureza; 

b) Organizar e atualizar fichários, arquivos, coletânea de leis, 

regulamentos e demais normas relativas a assuntos da institui-

ção; 

c) Distribuir tarefas entre os serviços e setores administrativos 

da instituição; 

d) Assessorar na aplicação e execução dos recursos oriundos do 

Convênio; 

e) Manter atualizado o cadastro dos profissionais de educação 

da instituição; 

f) Realizar pesquisas de preços, aquisição de material e de servi-

ços; 

g) Gerenciar e Acompanhar a utilização dos recursos repassados 

à OSC Parceira pela SELDF; 

h) Coordenar a aquisição dos materiais necessários a execução 

do objeto; 

i) Responder aos questionamentos/achados apontados 

pelo Gestor ou pela Comissão Gestora que acompanha a parce-

ria e possíveis ouvidorias da SELDF; 

j) Organizar e viabilizar a aplicação da Pesquisa de Satisfação 

garantindo a participação dos familiares, responsáveis, usuários 

internos matriculadas no COP e usuários de final de semana; 

k) Manter organizada e arquivada toda a documentação relaci-

onada ao Termo de Colaboração, ficando à disposição do órgão 

concedente e dos órgãos de controle; 

l) Permitir e facilitar ao órgão concedente e aos órgãos de con-

trole o acesso a toda a documentação pertinente ao Termo de 

Colaboração; 
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m) Executar o Termo de Colaboração em consonância com as 

legislações pertinentes; 

n) O Gerente Geral do Termo de Colaboração não poderá exer-

cer as suas funções em mais de 01 (um) Termo de Colaboração 

ao qual foi contratado; 

o) Auxiliar nos demais serviços correlatos à sua função, sempre 

que se fizer necessário. 

Horário de Traba-

lho: 

08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 

Local de Trabalho: Sede da OSC Parceira e COPs para o qual foi contratado 

CBO: 1421-05 

Descrição: Gerente Geral do Termo de Colaboração, profissional de nível 

superior completo com experiência comprovada e com jornada 

de trabalho de 40 horas semanais. Profissional admitido em re-

gime da CLT. 

 

2. Analista de Projetos 

Carga Horária: 40 horas semanais e 200 horas mensais 

CCT/ACT Sindicato: SINTIBREF DF - Sindicato dos Empregados em Instituições 

Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do DF ou SENALBA DF 

- Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreati-

vas, de Assistência Social e de Orientação e Formação Profissio-

nal de Brasília 

Formação: A função de Coordenador de Projetos será exercida por profis-

sional com formação em Ensino Superior completo, com experi-

ência comprovada. Profissionais admitidos em regime da CLT. 

Atribuições: a) Organizar Eventos Esportivos, Comemorativos e Passeios, a 

serem realizados pela OSC no COP, ao longo do ano e de acordo 

com o previsto no Projeto Básico; 

b) Definir datas e layouts dos eventos e projetos; 

c) Atualizar constantemente o banco de dados, de convidados, 

autoridades e potenciais participantes dos eventos e projetos; 

d) Redigir e-mails, cartas, convites, solicitações de apoio institu-

cional, contato com patrocinadores, respostas a consultas e dú-

vidas sobre os eventos; 

e) Produzir material de divulgação e apresentação do evento 

(folders, folhetos e informes institucionais); 

f) Distribuir material com informações do evento por meio de 

diferentes canais; 

g) Coordenar traslados e transporte; 

h) Preparar a lista de potenciais participantes; 

i) Controlar e supervisionar o cumprimento do estipulado nas 

contratações de diferentes fornecedores do evento; 

j) Selecionar e capacitar o pessoal para os dias do evento. 

Horário de Traba-

lho: 

08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 

Local de Trabalho: Sede da OSC e COPs para o qual foi contratado 

CBO: 3548-20 

Descrição: Analista de Projetos, profissional de nível superior completo, 

com experiência comprovada e com jornada de trabalho de 40 

horas semanais. Profissional admitido sobre o regime da CLT. 
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3. Assessor de Eventos 

Carga Horária: 40 horas semanais e 200 horas mensais 

CCT/ACT Sindicato: SINTIBREF DF - Sindicato dos Empregados em Instituições 

Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do DF ou SENALBA DF 

- Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreati-

vas, de Assistência Social e de Orientação e Formação Profissio-

nal de Brasília 

Formação: A função de Assessor de Eventos será exercida por profissional 

com formação em Ensino Médio. Profissional admitido em re-

gime da CLT. 

Atribuições: a) Manter o público interno e externo informado das atividades 

esportivas e comemorativas do COP para o qual foi contratado; 

b) Atualizar constantemente o banco de dados, de convidados, 

autoridades e potenciais participantes dos eventos e projetos; 

c) Manter as mídias sociais (Facebook, Instagram, Twitter, sitio, 

etc.) do COP atualizado; 

d) Organizar eventos; 

Horário de Traba-

lho: 

08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 

Local de Trabalho: Sede da OSC e COPs para o qual foi contratado 

CBO: 2611-10 

Descrição: Assessor de Eventos, profissional de nível médio ou cursando 

último semestre na área de comunicação, marketing, em Admi-

nistração, Relações Públicas, Publicidade, Web Design e afins, 

com experiência comprovada e jornada de trabalho de 40 horas. 

Profissional admitido em regime da CLT. 

 

4. Analista de Recursos Humanos 

Carga Horária: 40 horas semanais e 200 horas mensais 

CCT/ACT Sindicato: SINTIBREF DF - Sindicato dos Empregados em Instituições 

Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do DF ou SENALBA DF 

- Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreati-

vas, de Assistência Social e de Orientação e Formação Profissio-

nal de Brasília 

Formação: A função de Analista de Recursos Humanos será exercida por 

profissional com formação em Ensino Superior completo, com 

experiência comprovada. Profissional admitido em regime da 

CLT. 

Atribuições: a) Efetuar o apontamento de horas, através das marcações de 

ponto eletrônico, registrando atestados e tratando divergências 

identificadas, para garantir a veracidade dos dados integrantes 

à folha de pagamento dos colaboradores; 

b) Desenvolver atividades inerentes à rotina trabalhista e rela-

ções trabalhistas, tais como: folha de pagamento, férias, rescisão 

contratual, homologações no sindicato, cálculo de encargos tra-

balhistas e administração de estagiários, visando o pleno aten-

dimento às exigências legais; 

c) Realizar o recrutamento e seleção de pessoal, captando can-

didatos, efetuando análise prévia através de contato telefônico e 

entrevista presencial, juntamente com a área solicitante; 

d) Efetuar a integração de novos colaboradores, preparando os 

documentos necessários para admissão e fornecendo orientações 
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inerentes às políticas de RH e procedimentos internos, a fim de 

garantir a integração dos mesmos no ambiente de trabalho; 

e) Administrar benefícios concedidos pela empresa aos empre-

gados, providenciando a entrega e levantando informações ne-

cessárias para manutenção (inclusões, alterações e exclusões), 

com a finalidade de assegurar o pagamento dos benefícios aos 

colaboradores; 

f) Efetuar o levantamento de informações para composição dos 

indicadores de RH, tais como: absenteísmo e entrevistas de des-

ligamento, a fim de subsidiar as Gerencias; 

g) Prestar atendimento e suporte aos empregados e gestores, 

fornecendo informações e orientações aos assuntos relacionados 

à folha de pagamento, procedimentos e normas internas; 

h) Participar de treinamentos e seminários que propiciem o 

aprimoramento e o aperfeiçoamento do conhecimento para as-

suntos ligados aos negócios da empresa, do próprio setor de 

atuação ou cargo exercido, objetivando melhoria contínua dos 

processos, bem como desenvolvimento profissional e pessoal; 

i) Representar a empresa. Podendo ser nomeado preposto da 

OSC Parceira junto ao Sindicato e Justiça do Trabalho; 

j) Auxiliar nos demais serviços correlatos à sua função, sempre 

que se fizer necessário. 

Horário de Traba-

lho: 

08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 

Local de Trabalho: Sede da OSC e COPs para o qual foi contratado 

CBO: 2524-05 

Descrição: Analista de Recursos Humanos, profissional de nível superior 

completo, com experiência comprovada e jornada de trabalho 

de 40 horas. Profissional admitido em regime da CLT. 

 

5. Assessor Administrativo 

Carga Horária: 40 horas semanais e 200 horas mensais 

CCT/ACT Sindicato: SINTIBREF DF - Sindicato dos Empregados em Instituições 

Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do DF ou SENALBA DF 

- Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreati-

vas, de Assistência Social e de Orientação e Formação Profissio-

nal de Brasília 

Formação: A função de Assessor Administrativo será exercida por profissi-

onal com formação em Ensino Médio completo. Profissional 

admitido em regime de CLT. Sendo 01 (um) profissional para 

cada Centro Olímpico e Paralímpico. 

Atribuições: a) Desenvolver atividades na área administrativa, dando supor-

te às atividades da instituição; 

b) Realizar entregas e recebimentos de documentos e materiais; 

c) Controlar a entrada e saída de material em geral; 

d) Atender ao público interno e assessorar a gerencia; 

e) Atuar como responsável pela fiscalização e manutenção da 

ordem nos ambientes; 

f Realizar e atender chamadas telefônicas, anotar e enviar reca-

dos; 

g) Verificar a entrada e saída de correspondências; 

h) Receber e enviar documentos, atender chamadas telefônicas, 
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recepcionar o público em geral; 

i) Fazer o arquivamento de documentos, manter atualizados os 

contatos da empresa; 

j) Utilizar máquinas comuns em escritório, como por exemplo, 

impressoras, máquinas copiadoras, computadores e programas 

de planilhas em geral; 

k) Participar de programa de treinamento, quando convocado; 

l) Executar outras atividades compatíveis com sua função, sem-

pre que se fizer necessário. 

Horário de Traba-

lho: 

08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 

Local de Trabalho: Sede da OSC e COPs para o qual foi contratado 

CBO: 4110-10 

Descrição: Assessor Administrativo, profissional com formação em Ensino 

Médio completo com jornada de trabalho de 40 horas.  Profissi-

onal admitido em regime de CLT. 

 

2. EQUIPE PEAGÓGICA 

1.2.1. Gerente Pedagógico de Centro 

Carga Horária: 40 horas semanais e 200 horas mensais 

CCT/ACT Sindicato: SINTIBREF DF - Sindicato dos Empregados em Instituições 

Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do DF ou SENALBA DF 

- Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreati-

vas, de Assistência Social e de Orientação e Formação Profissio-

nal de Brasília 

Formação: A função de Gerente Pedagógico de Centro será exercida por 

profissional com formação em Superior em Educação Física e 

registro competente no Órgão de Classe (CREF). Profissional 

admitido em regime da CLT 

Atribuições: a) Planejar, articular, liderar e executar políticas da Secretaria 

de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, para os Cen-

tros Olímpicos e Paralímpicos; 

b) Propor e planejar ações voltadas para o contexto 

socioeconômico e cultural em que a OSC Parceira 

esteja inserida, incorporando as demandas e os anseios da co-

munidade local à organização do trabalho diário; 

c) Participar de formações oferecidas pela SELDF e demais 

ações formativas que contribuam para a melhoria do serviço 

ofertado à comunidade; 

d) Incentivar e promover a formação continuada visando o 

aprimoramento dos profissionais lotados no COP. 

e) Fazer cumprir integralmente o calendário de eventos e co-

memorações estabelecidos no Projeto Básico; 

f) Coordenar a elaboração, a implementação e a avaliação da 

execução do Projeto Básico; 

g) Zelar pelo cumprimento do planejamento didático e pedagó-

gico dos professores; 

h) Requisitar com antecedência a reposição de materiais espor-

tivos, pedagógicos, uniformes e atestar o seu recebimento; 

i) Acompanhar e supervisionar o preenchimento das Pautas de 

Chamada, Plano de Aula e do Registro das Atividades Desen-

volvidas; 
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j) Encaminhar aos serviços e órgãos específicos os casos de usu-

ários(as) vítimas de violência, negligência, abusos ou maus tra-

tos; 

k) Participar das Reuniões de Coordenação e Planejamento; 

l) Promover a integração e a participação da comunidade, esta-

belecendo relações de cooperação que favoreçam a formação de 

redes de apoio e de aprendizagem recíproca; 

m) Atender à comunidade com urbanidade, cordialidade, pres-

teza e eficiência; 

n) Promover a articulação com as famílias e/ou responsáveis e a 

comunidade, criando processo de integração da sociedade com o 

COP; 

o) Inserir os demais profissionais da instituição educativa no 

desenvolvimento das atividades, quando necessário; 

p) Executar outras atividades compatíveis com sua função, 

sempre que se fizer necessário. 

q) Acompanhar e orientar as atividades do Orientador Sócio 

Educativo e promover momentos de formação e de planejamen-

to; 

 

Horário de Traba-

lho: 

08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 

Local de Trabalho: COP para o qual foi contratado 

CBO: 1313-05 

Descrição: Gerente Pedagógico de Centro, profissional de nível superior 

completo em Educação Física e jornada de trabalho de 40 ho-

ras. Profissional admitido em regime da CLT. 

 

1.2.2. Coordenador de Pessoa com Deficiência - PcD 

Carga Horária: 40 horas semanais e 200 horas mensais 

CCT/ACT Sindicato: SINTIBREF DF - Sindicato dos Empregados em Instituições 

Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do DF ou SENALBA DF 

- Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreati-

vas, de Assistência Social e de Orientação e Formação Profissio-

nal de Brasília 

Formação: A função será exercida por Profissional de Educação Física com 

curso Superior em Educação Física e registro competente no 

Órgão de Classe (CREF). Profissional admitido em regime da 

CLT 

 

Atribuições: a) Orientar e coordenar a participação docente nas fases de ela-

boração, execução, implementação e avaliação da Proposta Pe-

dagógica para os usuários Portadores de Deficiência; 

b) Acompanhar as atividades dos Profissionais de Educação 

Física durante a docência, bem como promover momentos de 

formação no período da coordenação; 

d) Supervisionar o registro do trabalho educativo na Pauta de 

Chamada, bem como os registros das observações que servirão 

de fonte de informações sobre os usuários especiais; 

d) Propor e preparar espaços/tempos de reflexão, discussão so-

bre a melhor abordagem a ser aplicada aos usuários de educa-

ção especial; 
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e) Subsidiar o professor quanto às adequações curriculares que 

se fizerem necessárias ao atendimento à usuários com deficiên-

cia; 

f) Orientar a comunidade escolar para o devido acolhimento à 

usuários com deficiência; 

g) Elaborar, com a equipe, relatórios das atividades desenvolvi-

das, propondo soluções alternativas para as disfunções detecta-

das; 

h) Atender à comunidade escolar com cordialidade, presteza e 

eficiência; 

i) Acompanhar, sistematicamente, o processo de desenvolvimen-

to e aprendizagem dos usuários; 

j)Articular junto à Equipe Gestora da instituição o 

encaminhamento dos laudos com CID para atendimento de cri-

anças com deficiência; 

k) Executar outras atividades compatíveis com sua função, 

sempre que se fizer necessário. 

Horário de Traba-

lho: 

08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 

Local de Trabalho: COP para o qual foi contratado 

CBO: 2394-05 

Descrição: Coordenador de Pessoa com Deficiência - PcD, será exercida 

por profissional com formação em Ensino Superior completo, 

com experiência comprovada e jornada de trabalho de 40 horas. 

Profissional admitido em regime da CLT. 

 

1.2.3. Profissional de Educação Física 40 horas 

1.2.4. Profissional de Educação Física 20 horas 

Cargas Horárias: 40 horas semanais e 200 horas mensais 

 20 horas semanais e 100 horas mensais 

CCT/ACT Sindicato: SINTIBREF DF - Sindicato dos Empregados em Instituições 

Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do DF ou SENALBA DF 

- Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreati-

vas, de Assistência Social e de Orientação e Formação Profissio-

nal de Brasília 

Formação: A função será exercida por Profissional de Educação Física com 

curso Superior em Educação Física e registro competente no 

Órgão de Classe (CREF). Profissional admitido em regime da 

CLT 

Atribuições: a) Planejar individual e coletivamente todo o trabalho 

a ser desenvolvido, inclusive, observando a necessidade de ade-

quações da prática educativa quanto ao atendimento à usuários 

com deficiência; 

b) Participar integralmente de cursos de formação propostos 

pela OSC Parceira, bem como os oferecidos pela SELDF; 

c) Manter a Pauta de Chamada devidamente preenchida com a 

frequência diária, as atividades realizadas e demais campos; 

d) Manter o Documento de avaliação vigente que registra as 

aprendizagens e o desenvolvimento dos usuários, devidamente 

preenchido com a avaliação semestral das aprendizagens e de-

senvolvimento integral dos usuários especiais; 

e) Desenvolver as atividades de regência, de coordenação 
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coletiva e de participação nos eventos esportivos e comemorati-

vos, conforme orientação da SELDF e definidos no Projeto Bá-

sico; 

f) Participar de reuniões pedagógicas promovidas pela 

OSC Parceira e pela SELDF e demais reuniões de interesse da 

comunidade; 

g) Subsidiar o Coordenador, Gerentes, psicólogo, pedagogo e 

assistente social, e outros profissionais do COP e da OSC Par-

ceira, fornecendo informações que possam auxiliá-los em seus 

trabalhos com os usuários; 

h) Realizar reuniões com as famílias e/ou responsáveis para in-

formá-los quanto à aprendizagem e desenvolvimento dos usuá-

rios portadores de necessidades especiais; 

i) Comparecer pontual e assiduamente às atividades no COP ao 

qual foi contratado; 

j) Desenvolver ações, programas e projetos, implementados pela 

SELDF, que constituem as políticas públicas, visando à melho-

ria qualitativa do atendimento do COP; 

k) Cumprir e fazer cumprir as normas internas da OSC Parcei-

ra e da SELDF para o COP; 

l) Acompanhar os usuários em eventos esportivos externo, 

quando se fizer necessário; 

m) Exercer a supervisão de estagiários conforme  RESOLU-

ÇÃO CONFEF Nº 068/2003; 

n) Executar outras atividades compatíveis com sua função, 

sempre que se fizer necessário. 

Horário de Traba-

lho: 

Conforme Grade de Aula, inclusive nos finais de semana no  

Espaço de Convivência e Lazer 

Local de Trabalho: COP para o qual foi contratado 

CBO: 2241-20 

Descrição: Profissional de Educação Física com curso Superior em Educa-

ção Física e registro competente no Órgão de Classe (CREF) e 

jornada de trabalho de 40 horas ou 20 horas. Profissional admi-

tido em regime da CLT. 

 

1.2.5. Instrutor de Artes Marciais 20 horas 

1.2.5. Instrutor de Artes Marciais 40 horas 

Cargas Horárias: 40 horas semanais e 200 horas mensais 

20 horas semanais e 100 horas mensais 

CCT/ACT Sindicato: SINTIBREF DF - Sindicato dos Empregados em Instituições 

Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do DF ou SENALBA DF 

- Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreati-

vas, de Assistência Social e de Orientação e Formação Profissio-

nal de Brasília 

Formação: A função será exercida por Profissional com no mínimo Nível 

fundamental completo e faixa e grau exigidos pela Federa-

ção/Confederação correspondente. Profissional admitido em 

regime da CLT. 

Atribuições: a) Planejar individual e coletivamente todo o trabalho 

a ser desenvolvido, inclusive, observando a necessidade de ade-

quações da prática educativa quanto ao atendimento à usuários 

com deficiência; 
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b) Participar integralmente de cursos de formação propostos 

pela OSC Parceira, bem como os oferecidos pela SELDF; 

c) Manter a Pauta de Chamada devidamente preenchida com a 

frequência diária, as atividades realizadas e demais campos; 

d) Manter o Documento de avaliação vigente que registra as 

aprendizagens e o desenvolvimento dos usuários, devidamente 

preenchido com a avaliação semestral das aprendizagens e de-

senvolvimento integral dos usuários especiais; 

e) Desenvolver as atividades de regência, de coordenação 

coletiva e de participação nos eventos esportivos e comemorati-

vos, conforme orientação da SELDF e definidos no Projeto Bá-

sico; 

f) Participar de reuniões pedagógicas promovidas pela 

OSC Parceira e pela SELDF e demais reuniões de interesse da 

comunidade; 

g) Comparecer pontual e assiduamente às atividades no COP ao 

qual foi contratado; 

h) Desenvolver ações, programas e projetos, implementados 

pela SELDF, que constituem as políticas públicas, visando à me-

lhoria qualitativa do atendimento do COP; 

i) Cumprir e fazer cumprir as normas internas da OSC Parceira 

e da SELDF para o COP; 

j) Acompanhar os usuários em eventos esportivos externo, 

quando se fizer necessário; 

k) Executar outras atividades compatíveis com sua função, 

sempre que se fizer necessário. 

Horário de Traba-

lho: 

Conforme Grade de Aula, inclusive nos finais de semana no  

Espaço de Convivência e Lazer 

Local de Trabalho: COP para o qual foi contratado 

CBO: 3331-15 

Descrição: Instrutor de Artes Marciais, A função será exercida por Profis-

sional com no mínimo Nível Médio e faixa e grau exigidos pela 

Federação/Confederação correspondente, com jornada de tra-

balho de 20 horas. Profissional admitido em regime da CLT. 

 

1.2.6. Pedagogo 

Carga Horária: 40 horas semanais e 200 horas mensais 

CCT/ACT Sindicato: SINTIBREF DF - Sindicato dos Empregados em Instituições 

Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do DF ou SENALBA DF 

- Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreati-

vas, de Assistência Social e de Orientação e Formação Profissio-

nal de Brasília 

Formação: A função de Pedagogo, será exercida por profissional com for-

mação em Ensino Superior completo em Pedagogia. Profissional 

admitido em regime da CLT. 

Atribuições: a) Trabalhar em parceria com a coordenação, gerencia, profis-

sional de educação física, colaborando com o processo educativo 

global dos usuários; 

b) Orientar as famílias/responsáveis sobre as questões relacio-

nadas às faltas e ao desenvolvimento dos usuários, por meio de 

reuniões ou atendimentos individuais, quando necessário; 

c) Acompanhar o processo de desenvolvimento dos usuários, em 
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colaboração com os profissionais de educação física e as famí-

lias/responsáveis; 

d) Organizar os registros de atendimentos pedagógicos referen-

tes os usuários atendidos pelo Grupo de Assistência Social - 

GAS; 

e) Planejar, implantar e implementar o Serviço de Orientação 

Educacional, incorporando-o a um processo educativo, na pers-

pectiva de uma Educação Inclusiva e da Educação para a Diver-

sidade, com ações integradas às demais instâncias pedagógicas 

do COP; 

f) Buscar conhecer a comunidade escolar, identificando suas 

possibilidades concretas, seus interesses e suas necessidades; 

g) Identificar e encaminhar crianças que apresentem queixas 

escolares, incluindo dificuldades comportamentais ou outras 

que interfiram no desenvolvimento escolar; 

h) Realizar projetos/ações que favoreçam a melhoria do proces-

so de ensino e aprendizagem em especial dos portadores de ne-

cessidades especiais; 

i) Encaminhar, aos serviços e órgãos específicos, os casos de cri-

anças vítimas de violência ou de maus tratos; 

j) Executar outras atividades compatíveis com sua função, sem-

pre que se fizer necessário. 

Horário de Traba-

lho: 

08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 

Local de Trabalho: COP para o qual foi contratado 

CBO: 2394-15 

Descrição: Pedagogo, profissional de nível superior completo em Pedagogia 

e jornada de trabalho de 40 horas. Profissional admitido em 

regime da CLT. 

 

 

1.2.7. Psicólogo 

Carga Horária: 40 horas semanais e 200 horas mensais 

CCT/ACT Sindicato: SINPSIDF - Sindicato dos Psicólogos do DF 

Formação: A função de Psicóloga, será exercida por profissional com for-

mação em Ensino Superior completo em Psicologia e registro 

competente no Órgão de Classe (CRP). Profissional admitido 

em regime da CLT. 

Atribuições: a) Trabalhar em parceria com a coordenação, gerencia, profis-

sional de educação física, colaborando com o processo educativo 

global dos usuários; 

b) Orientar as famílias/responsáveis sobre as questões relacio-

nadas às faltas e ao desenvolvimento dos usuários, por meio de 

reuniões ou atendimentos individuais, quando necessário; 

c) Acompanhar o processo de desenvolvimento dos usuários, em 

colaboração com os profissionais de educação física e as famí-

lias/responsáveis; 

d) Organizar os registros de atendimentos psicológicos referen-

tes os usuários atendidos pelo Grupo de Assistência Social - 

GAS; 

e) Planejar, implantar e implementar o Serviço de Orientação 

Psicológica, incorporando-o a um processo educativo, na pers-
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pectiva de uma Educação Inclusiva e da Educação para a Diver-

sidade, com ações integradas às demais instâncias pedagógicas 

do COP; 

f) Buscar conhecer a comunidade escolar, identificando suas 

possibilidades concretas, seus interesses e suas necessidades; 

g) Identificar e encaminhar crianças que apresentem queixas 

escolares, incluindo dificuldades comportamentais ou outras 

que interfiram no desenvolvimento escolar; 

h) Realizar projetos/ações que favoreçam a melhoria do proces-

so de ensino e aprendizagem em especial dos portadores de ne-

cessidades especiais; 

i) Encaminhar, aos serviços e órgãos específicos, os casos de cri-

anças vítimas de violência ou de maus tratos; 

j) Colaborar com a adequação, por parte dos educadores, de 

conhecimentos da Psicologia que lhes sejam úteis na consecução 

crítica e reflexiva de seus papéis; 

k) Desenvolver trabalhos com educadores e usuários, visando a 

explicitação e a superação de entraves institucionais ao funcio-

namento produtivo das equipes e ao crescimento individual de 

seus integrantes; 

l) Desenvolver, com os participantes do trabalho escolar (pais, 

usuários, diretores, professores, técnicos, pessoal administrati-

vo), atividades visando a prevenir, identificar e resolver pro-

blemas psicossociais que possam bloquear, na escola, o desen-

volvimento de potencialidades, a auto-realização e o exercício da 

cidadania consciente; 

m) Elaborar e executar procedimentos destinados ao conheci-

mento da relação professor-aluno, em situações escolares especí-

ficas, visando, através de uma ação coletiva e interdisciplinar a 

implementação de uma metodologia de ensino que favoreça a 

aprendizagem e o desenvolvimento; 

n) Planejar, executa e/ou participa de pesquisas relacionadas a 

compreensão de processo ensino-aprendizagem e conhecimento 

das características Psicossociais da clientela, visando a atualiza-

ção e reconstrução do projeto pedagógico da escola, relevante 

para o ensino, bem como suas condições de desenvolvimento e 

aprendizagem, com a finalidade de fundamentar a atuação crí-

tica do Psicólogo, dos professores e usuários e de criar progra-

mas educacionais, alternativos, ou complementares; 

o) Participar do trabalho das equipes de planejamento pedagó-

gico, currículo e políticas educacionais, concentrando sua ação 

naqueles aspectos que digam respeito aos processos de desen-

volvimento humano, de aprendizagem e das relações interpesso-

ais, bem como participa da constante avaliação e do redirecio-

namento dos planos, e praticas educacionais implementados; 

p) Desenvolver programas de orientação profissional, visando 

um melhor aproveitamento e desenvolvimento do potencial hu-

mano, fundamentados no conhecimento psicológico e numa vi-

são crítica do trabalho e das relações do mercado de trabalho; 

q) Diagnosticar as dificuldades dos usuários dentro do sistema 

educacional e encaminha, aos serviços de atendimento da co-

munidade, aqueles que requeiram diagnostico e tratamento de 
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problemas psicológicos específicos, cuja natureza transceda a 

possibilidade de solução na escola, buscando sempre a atuação 

integrada entre escola e a comunidade; 

r) Supervisionar, orientar e executar trabalhos na área de Psico-

logia Educacional; 

s) Executar outras atividades compatíveis com sua função, sem-

pre que se fizer necessário. 

Horário de Traba-

lho: 

08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 

Local de Trabalho: COP para o qual foi contratado 

CBO: 2515-05 

Descrição: Psicóloga, profissional de nível superior completo em Psicologia, 

registro competente no Órgão de Classe (CRP), com jornada de 

trabalho de 40 horas. Profissional admitido em regime da CLT. 

 

1.2.8. Assistente Social 30 horas 

Carga Horária: 30 horas semanais e 150 horas mensais 

CCT/ACT Sindicato: SINDSASCDF - Sindicato dos Assistentes Sociais do DF 

Formação: A função de Assistente Social, será exercida por profissional com 

formação em Ensino Superior completo em Assistência Social e 

registro competente no Órgão de Classe (CRESS). Profissional 

admitido em regime da CLT. 

Atribuições: a) Trabalhar em parceria com a coordenação, gerencia, profis-

sional de educação física, colaborando com o processo educativo 

global dos usuários; 

b) Orientar as famílias/responsáveis sobre as questões relacio-

nadas às faltas e ao desenvolvimento dos usuários, por meio de 

reuniões ou atendimentos individuais, quando necessário; 

c) Acompanhar o processo de desenvolvimento dos usuários, em 

colaboração com os profissionais de educação física e as famí-

lias/responsáveis; 

d) Organizar os registros de atendimentos sociais referentes os 

usuários atendidos pelo Grupo de Assistência Social - GAS; 

e) Realizar estudos e pesquisas para avaliar a realidade social, 

além de produzir parecer social e propor medidas e políticas 

sociais; 

f) Planejar, elaborar e executar planos, programas e projetos 

sociais; 

g) Orientar os usuários do COP, auxiliando na identificação de 

recursos e proporcionando o acesso aos direitos sociais ofereci-

dos pelo governo Nacional e Distrital; 

i) Realizar estudos socioeconômicos com indivíduos e grupos 

para fins de acesso a benefícios e serviços sociais; 

j) Executar outras atividades compatíveis com sua função, sem-

pre que se fizer necessário. 

Horário de Traba-

lho: 

08:00 às 14:00 ou 12:00 às 18:00 

Local de Trabalho: COP para o qual foi contratado 

CBO: 2516-05 

Descrição: Assistente Social, profissional de nível superior completo em 

Assistente Social e registro competente no Órgão de Classe 

(CRESS), com jornada de trabalho de 30 horas. Profissional 
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admitido em regime da CLT. 

 

 

1.2.9. Orientador Sócio Educativo 20 horas 

1.2.10. Orientador Sócio Educativo 40 horas 

Carga Horária: 20 horas semanais e 100 horas mensais 

40 horas semanais e 200 horas mensais 

CCT/ACT Sindicato: SINTIBREF DF - Sindicato dos Empregados em Instituições 

Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do DF ou SENALBA DF 

- Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreati-

vas, de Assistência Social e de Orientação e Formação Profissio-

nal de Brasília 

Formação: A função de Orientador Sócio Educativo será exercida por pro-

fissional com formação em Ensino Médio completo. Profissional 

admitido em regime da CLT. 

Atribuições: a) Trabalhar em parceria com a coordenação, gerencia, profis-

sional de pedagogia, psicologia e assistência social, colaborando 

com o processo de fortalecimento de vínculos familiares e co-

munitários; 

b) desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e 

socialização visando à atenção, defesa e garantia de direitos e 

proteção aos indivíduos e famílias em situações de vulnerabili-

dade e, ou, risco social e pessoal, que contribuam com o fortale-

cimento da função protetiva da família; 

c) desenvolver atividades instrumentais e registro para assegu-

rar direitos, (re)construção da autonomia, autoestima, convívio 

e participação social dos usuários, a partir de diferentes formas 

e metodologias, contemplando as dimensões individuais e coleti-

vas, levando em consideração o ciclo de vida e ações intergera-

cionais; 

d) assegurar a participação social dos usuários em todas as eta-

pas do trabalho social; 

e) apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e busca 

ativa; 

f) atuar na recepção dos usuários possibilitando ambiência aco-

lhedora; 

g) apoiar na identificação e registro de necessidades e demandas 

dos usuários, assegurando a privacidade das informações; 

h) apoiar e participar no planejamento das ações; 

i) organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individu-

ais e coletivas de vivência nas unidades e, ou, na comunidade; 

j) acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução 

das atividades; 

k) Executar outras atividades compatíveis com sua função, 

sempre que se fizer necessário. 

Horário de Traba-

lho: 

20 horas – 08:00 as 12:00 ou 14:00 as 18:00 ou 18:00 as 22:00 

40 horas –  08:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00 

13:00 as 17:00 e 18:00 as 22:00 

Local de Trabalho: Sede da OSC e COP para o qual foi contratado 

CBO: 5153-05 

Descrição: Orientador Sócio Educativo, profissional com Ensino Médio 

completo, com jornada de trabalho de 20 horas ou 40 horas. 
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Profissional admitido em regime da CLT. 

 

1.2.11. Estagiário de Educação Física 20 horas 

Carga Horária: 20 horas/semanais 

Legislação: Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e Resolução CONFEF 

nº 024/2000, Revogada pela Resolução CONFEF Nº 068/2003 

Formação: Contratação de estudante de nível superior, matriculados em 

curso de bacharelado e com frequência efetiva nos cursos vincu-

lados ao ensino público e particular, oficiais ou reconhecidos e 

devidamente autorizados a funcionar em cursos de educação 

superior, recorrendo a estudantes universitários cujas ativida-

des interessam às suas finalidades e ao seu funcionamento. 

Atribuições: a) Trabalhar em parceria com a coordenação, gerencia, profissi-

onal de Educação Física; 

b) Conforme RESOLUÇÃO CONFEF Nº 068/2003, artigo 8º, a 

saber: 

“Artigo 8º - Ao estagiário cumpre participar das atividades pro-

gramadas pelo supervisor, de acordo com as normas de ética e 

disciplina previstas, podendo a critério do supervisor, ter seu 

estágio suspenso, cujo motivo deverá ser comunicado à Institui-

ção de origem e ao CREF de sua região.”; 

c) Atividades previstas no termo de compromisso de estágio. 

Horário de Traba-

lho: 

Conforme Grade de Aula, inclusive nos finais de semana no  

Espaço de Convivência e Lazer 

Local de Trabalho: COP para o qual foi contratado 

CBO: 2241-20 

Descrição: Estagiário de Educação Física, estudante de nível superior, ma-

triculados em curso de bacharelado em Educação Física, com 

jornada de trabalho de 20 horas. Admitido sob a Lei nº 11.788, 

de 25 de setembro de 2008 e Resolução CONFEF nº068/2003. 

 

1.2.13. Treinador 40 horas 2241-15 

Carga Horária: 40 horas semanais e 200 horas mensais 

CCT/ACT Sindicato: SINTIBREF DF - Sindicato dos Empregados em Instituições 

Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do DF ou SENALBA DF 

- Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreati-

vas, de Assistência Social e de Orientação e Formação Profissio-

nal de Brasília 

Formação: A função será exercida por Profissional de Educação Física com 

curso Superior em Educação Física e registro competente no 

Órgão de Classe (CREF), com especialização e/ou experiência 

comprovada na modalidade pela qual será responsável no Futu-

ro Campeão. Profissional admitido em regime da CLT. 

Atribuições: a) Planejar individual e coletivamente todo o trabalho 

a ser desenvolvido  principalmente com os atletas do Programa 

Futuro Campeão (PFC), inclusive, observando a necessidade de 

adequações da prática esportiva/modalidade; 

b) Participar integralmente de cursos de formação propostos 

pela OSC Parceira, bem como os oferecidos pela SELDF; 

c) Manter Relatório de Atividades e Treinamento, atualizados; 

d) Subsidiar o Coordenador, Gerentes, psicólogo, pedagogo e 

assistente social, e outros profissionais do COP e da OSC Par-
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ceira, fornecendo informações que possam auxiliá-los em seus 

trabalhos com os atletas; 

e) Comparecer pontual e assiduamente às atividades no COP ao 

qual foi contratado; 

f) Cumprir e fazer cumprir as normas internas da OSC Parcei-

ra e da SELDF para o COP; 

g) Acompanhar os atletas em eventos esportivos externo, quan-

do se fizer necessário; 

h) Representar a OSC Parceira nos eventos esportivos quando 

houver a participação de atletas do COP ao qual foi contratado; 

g) Executar outras atividades compatíveis com sua função, sem-

pre que se fizer necessário. 

Horário de Traba-

lho: 

Conforme Grade de Aula/Treinamento 

Local de Trabalho: COP para o qual foi contratado 

CBO: 2241-15 

Descrição: Treinador - Profissional de Educação Física, profissional de ní-

vel superior completo em Educação Física e registro competente 

no Órgão de Classe (CREF), com jornada de trabalho de 40 

horas. Profissional admitido em regime da CLT. 

 

6. Estagiário de Nível Superior 20 horas 

Carga Horária: 20 horas/semanais 

Legislação: Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 

Formação: Contratação de estudante de nível superior, matriculados em 

curso de bacharelado ou licenciatura e com frequência efetiva 

nos cursos vinculados ao ensino público e particular, oficiais ou 

reconhecidos e devidamente autorizados a funcionar em cursos 

de educação superior, recorrendo a estudantes universitários 

cujas atividades interessam às suas finalidades e ao seu funcio-

namento. 

Atribuições: a) Trabalhar em parceria com o de Gerente Administrativo de 

Centro,  Coordenador de Eventos e Projetos, Coordenador de 

Eventos e Projetos, Analista de Recursos Humanos e Assessor de 

Comunicação; 

b)Atividades previstas no termo de compromisso de estágio. 

Horário de Traba-

lho: 

08:00 às 12:00 ou de 14:00 às 18:00 

Local de Trabalho: Sede da OSC ou COP para o qual foi contratado 

CBO: 2241-20 ou 2611-10 

Descrição: Estagiário de Nível Superior, estudante de nível superior, matri-

culados em curso de bacharelado ou licenciatura em Adminis-

tração, Ciências Contábeis, Jornalismo, Relações Públicas, Pu-

blicidade, Web Design e afins, com jornada de trabalho de 20 

horas. Admitido sob a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. 

 

1.1.7. Jovem Aprendiz 

Carga Horária: 20 horas semanais e 100 horas mensais 

Legislação: Lei nº 10.097/2000, que altera dispositivos da CLT, aprovada 

pelo Decreto-Lei nº 5.452/43 

Formação: Função será exercida por Jovem com formação ou cursando 

Ensino Médio. Admitido sob a Lei nº 10.097/2000, que altera 
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dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, apro-

vada pelo Decreto-Lei nº 5.452/43. 

Atribuições: a) O Jovem Aprendiz deve desempenhar, apenas, atividades de 

cunho técnico-administrativo. 

É importante salientar que é vedado ao responsável pelo cum-

primento da cota de aprendizagem submeter o aprendiz ativi-

dades diversas daquelas previstas no programa de aprendiza-

gem. 

b) Desenvolver atividades na área administrativa, dando supor-

te às atividades da instituição; 

c) Utilizar máquinas comuns em escritório, como por exemplo, 

impressoras, máquinas copiadoras, computadores e programas 

de planilhas em geral; 

Horário de Traba-

lho: 

08:00 às 12:00 ou de 14:00 às 18:00 

OBS: 4 (quatro) dias serão destinados ao trabalho e 01 (um) dia 

ao Curso de Aprendizagem. 

Local de Trabalho: COPs para o qual foi contratado 

CBO: 4110-10 

Descrição: Jovem Aprendiz, com formação ou cursando Ensino Médio, 

com jornada de trabalho de 20 horas. Admitido sob a Lei nº 

10.097/2000, que altera dispositivos da Consolidação das Leis do 

Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


