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EDITAL NOOOl'20íg
pRocEsso sELETtvo pARÂ corltposrÇÃo o* comssÃo rÉcnrcA E ATLETAS pARA A

EeurPE.lucÁs FUTSAL

A Liga Desportiva de Jucás (LDJU), torna público, para conhecimento dos interessados, o presente
Edital que regulamenta o processo de inscrição, seleção e concessão de bolsas, para composição
da Comissão Técnica e atletas para a equipe Jucás Futsal para o ano de 2019.

1, DO OBJETO:

1.1. Constitui objeto deste Edital a seleção para concessão de bolsas para COMISSÂO TÉCNICA
(preparador de goleiros, preparador físico e auxiliar técnico) e ATLETAS, afim de compor a equipe
Jucás Futsal no ano de 2019.

2. DA PÀRTTCTPAçÃO:

2.1. Poderão participar desta seleção, qualquer pessCIa, sem distinção racial, cultural, religiosa,
gênero ou de qualquer outra natureza, que se enquadrem nos pré-requisitos.
2.2. Este processo selecionará e concederá bolsas para os contemplados, para que desenvolvam
suas respectivas atividades, a partir da data de concessão, nas seguintes modalidades e valores:

Comissão Técnica:

r Preparador de goleiros - R$ 500,00 (quinhentos reaisi mensais;
. Preparador físico - R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais;
r Auxiliar técnico - R$ 700,0CI (setecentos reais) mensais.

Atletas:

o Atleta local: Vitória R$ 100,00, empate R$ 80,00 e denota R$ 60,00;
r Atleta estrangeiro: Vitória R$ 140,00, empate R$ 120,00 e derrota R$ 100,00.

2.3. Os candidatos selecionados não entram de forma efetiva, ficam à disposição da LDJU pr

eventualmente serern convocados para desenvolver seus trabalhos.

3. DOS PARTICIPANTES:

3.1 - Poderão concorer às bolsas somente pessoas físicas que preencham os seguintes requisi
de acordo com a bolsa:

. Preparador de goleiros - Ensino médio completo e cursos de experiência na área;

. Preparador físico - Ensino superior completo em educação física, com capacitaçâo em
esporte de rendimento e funcional;

. Auxiliar técnico - Ensino superior completo em educação física com capacitação em
esporte de rendimento e funcional e vasto conhecimento (comprobatório) do futsal
moderno,
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o Atleta lEcal: Atleta que resida na cidade de Jucás, com no máximo 20 anos de idade,
tendo sua data de nascimento até 1999;

. Atleta estrangeiro: Atleta que resida em qualquer outra cidade que não seja em Jucás,
com no máximo 20 anos de idade, tendo sua data de nascimento até 1999.

4. À AVALIAçÃO

4.1. A avaliaçâo dos candidatos às bolsas existentes para COMISSÃO TECNICA, será procedida
pela Comissão de Avaliação que será montada para seleção dos candidatos.
4.2. Será analisada a documenta@o comprobatória (caráter eliminatório) dos candidatos.
4.2. Os candidatos inscritos deverão fazer uma apresentação, de 30 minutos, na sua respectiva área
(caráter eliminatório), no dia 29 (sexta-feira) de março do çorrente ano, onde serão avaliados pela
Comissão de Avaliação.
4.3. Tema de apresentação:

o Treinador de goleiros - Futsal moderno: Quais sequências e tipologia de treinos podem
melhorar o rendimento do goleiro;

. Preparador físico - Preparação física; Abordagem para melhorar o condicionamento em
curto período para um atleta de futsal;

. Auxiliar técnico - Futsal moderno: Abordagem geral da formação técnica e tática no
diferencial de uma equipe.

4.4. A avaliação dos candidatos às bolsas existentes para ATLETA, será responsável pelo treinador
da equipe, onde o mesmo fará avaliações prática de futsal com o atleta inscrito.

5. DA rN§CRlçÃO E DA DOCUTITENTAçÃO

5.1. A inscrição para seleção dos bolsistas será gratuita.
5.2. Os interessados para o processo de inscrição dos bolsistas para Comissão Técnica, deverão
solicitar a ficha de inscrição através do e-mail: ldjucas@omail.com, e nos enviar de volta,
devidamente preenchida até as 23:59 horas do dia 22 de março de 2019.
5.3. Os interessados parâ o processo de inscrição dos bolsistas para Atleta, deverão solicitar ficha
de inscrição através do e-mail: ldiucas@gmail.com, e nos enviar de volta, devidamente preenchida,
sem prazo deterninado, ficando a cargo da LDJU e necessidade da equipe Jucás Futsal.

6, DA DURAÇÃO DA BOL§A

6.1. Os selecionados para Comissão Técnica, prestarão seus serviços sem vínculo empregatício, durante
o ano de 2019, com a seguinte carga horária:

. Preparador de goleiros - 08 (oito) horas semanais;
r Preparador físico'08 (oito) horas semanais;
. Auxiliar técnico - 10 (dez) horas semanais.

6.2, As atividades serão em carga horária presencial, atividades em organizaçâo e apoio em eventos
diversos ou rêmota, com assessoria à distância.
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6.3. As bolsas concedidas dependem de dotação orçamentária disponíveljunto ao Convênio da Liga
Desportiva de Jucás e §ecretaria Municipal do Esporte e Juventude, qualquer intercorrência, o
interessado será previamente avisado.

7. DAS DTSPOSTÇÕES CERXS

7.1. A convocação dos aprovados na seleção para Comissão Técnica, será no mês de abril do
corrente ano.
7.2^ O pagamento será feito por meio de cheque nominal mediante assinatura de recibo, no dia 25
de cada mês ou dia útilseguinte.
7.3. A Liga Desportiva de Jucás, poderá gratificar com bolsa, de R$ 100,00 (cem reais) mensal, a
auxiliares que se comprometerem em apoiar a comissão, sendo estes menores de idade (-18) e
serem alunos da rede pública municipalde ensino, ficando à critério da LDJU.
7.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Liga Desportiva de Jucás.

Jucás/CE, 19 de março de 2019.

Comr'ssáo de Avaliação

Samique Vieira Abílio
Francisco Wellington Bezerra de Oliveira
Eronildo Araújo Silva
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JOSE AIRTON DA SILVA

Presidente da Liga Desportiva de Jucás
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