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DESPACHO DE ESCLARECIMENTO 
 CHAMAMENTO PÚBLICO 017/2019 

PROCESSO 57.722/2019 
 
 

A Fundação Esporte, Arte e Cultura comunica esclarecimentos ao 
chamamento público nº 017/12 – PROCESSO Nº 57.722/2019, cujo objeto é a concessão 
do benefício Bolsa Atleta/Treinador. 

Esclarece aos interessados em participar do chamamento que: 
 
 
 

1) Na Tabela 1 -  na coluna COMPROVANTE/DESCRIÇÃO, onde se lê;  
 

- Diploma de conclusão de Doutorado, Diploma de conclusão de Mestrado, Certificado de 
conclusão de pós-graduação  fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da 
Educação, na área de Educação, LEIA-SE : NA ÁREA DE ESPORTES. 
 
2) No Regulamento Interno nº 01/2019; 
 
1 – DOS REQUISITOS Para pleitear o benefício Bolsa Atleta 
 
§1º A idade mínima fixada para as modalidades Ginástica Artística e Ginástica Rítmica é de 09 
(nove) anos completados no ano do pedido. 
 
Fica incluído neste parágrafo, a  Modalidade Tênis de Campo. 
 
 
 
2 – DA DOCUMENTAÇÃO PARA ATLETAS MAIORES DE IDADE 

 
c) Histórico escolar de instituição de ensino pública ou privada, do município de Franca/SP 

dos últimos 3 anos ;  
LEIA-SE: Histórico escolar , certificado de conclusão de curso superior  ou 
declaração justificando o não cumprimento desta alínea, assumindo toda e qualquer 
penalidade pelo descumprimento, com firma reconhecida por semelhança. 

 
d) Cópia do comprovante de endereço dos últimos 3 anos. LEIA-SE:  último ano. 
 
 

7 – DOS VALORES DO BENEFÍCIO 
 

7.2. Em atendimento a Lei Municipal Nº 7.204/2009 Os valores máximos da Bolsa Atleta dentro 
de cada categoria serão os seguintes: 

 
 
PASSA A VALER A TABELA ABAIXO COM ALTERAÇÃO DOS VALORES MENSAIS EM UFMF 
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a) Bolsa Atleta Categoria Estudantil – valor mensal do benefício: até 05 UFMF 

    Atletas eventualmente beneficiados 
 

Valor Mensal 

• Atletas estudantes; 

• Atletas que estejam filiados a uma OSC esportiva que possua parceria com a FEAC; 

• Atletas que participem com destaque dos Jogos Escolares ou correlatos; 

• Atletas que se destacaram nestas competições em suas modalidades; 

• Atletas que continuem a treinar para futuras competições para representar a cidade de Franca; 

• Atletas que não participem de outras competições representando outras cidades em nível, categoria 
ou modalidade. 

• Monitores 

 Até 5 UFMF 

 
b) Bolsa Atleta Categoria Estadual – valor mensal do benefício: até 17 UFMF 

Atletas eventualmente beneficiados Valor Mensal 

• Atletas que estejam vinculados a OSC (Organização de Sociedade Civil), parceira da FEAC; 

• Atletas que tenham participados com destaque em competições esportivas em âmbito Estadual; 

• Atletas participantes de jogos Regionais; 

• Atletas participantes dos Jogos Abertos do Interior; 

• Atletas que continuem a treinar para futuras competições para representar Cidade de Franca; 

• Atletas que não participem de outras competições representando outras cidades em nível, categoria 
ou modalidade. 

• Monitores 

Até 17 UFMF 

 
c) Bolsa Atleta Categoria Nacional – valor mensal do benefício: até 25 UFMF 

Atletas eventualmente beneficiados Valor Mensal 

• Atletas que estejam vinculados a OSC (Organização de Sociedade Civil), parceiras FEAC; 

• Atletas que tenham participado de competições esportivas representando a cidade de Franca com 
destaque fora do Estado de São Paulo; 

• Atletas que continuem  a treinar para futuras competições para representar a cidade de Franca; 

• Atletas que não participem de outras competições representando outras cidades, em nível, categoria 
ou modalidade  

Até 25 UFMF 

 
d) Bolsa Atleta Categoria Internacional – valor mensal do benefício: até 29 UFMF 

Atletas eventualmente beneficiados Valor Mensal 

• Atletas que estejam vinculados a OSC (Organização de Sociedade Civil), parceiras FEAC; 

• Atletas que tenham participado de competições esportivas em outros Países; 

• Atletas de representação da Cidade de Franca que tenham integrado a seleção nacional em sua 
modalidade esportiva; 

• Atletas representantes do Brasil em Campeonatos sul-Americanos, Pan-Americanos , Mundiais e 
Olímpicos; 

•  representando outras cidades, em nível, categoria ou modalidade;  

• Atletas que continuem  a treinar para futuras competições para representar a cidade de Franca; 

• Atletas que não participem de outras competições representando outras cidades, 
 em nível, categoria ou modalidade. 

Até 29 UFMF 

 
                                                                                      Franca, 24 de janeiro de 2020. 
 
 
 
 
 

                             Marlon Danilo Centeno 
                        Presidente da FEAC 
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