
.L .•

■  ir?'- i•  ■ i-.;. :V. . i

í^';:' '■ ::í í :;P , ' ANEXO VI
EDITAL DE CHAMAMENTO N° 017/2019

BOLSA ATLETA/TREINADOR
!  ;ji ; REQUERIMENTO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

Franca SP, 02 de março de 2020

À Comissão de Análise, Seleção e Classificação do Edital de Chamamento N° 017/2019.

Ref: Recurso Administrativo contra Processo N°: 057722/2019

Prezados Senhores,

Eu, César Francisco de Melo, portador do RG: 17444069, candidato a beneficiário do Auxilio
Financeiro Bolsa Atleta Treinador, do Edital de Chamamento 017/2019 da Fundação

Esporte, Arte e Cultura para a atuação junto às equipes esportivas da Secretaria de Esportes,
Arte, Cultura e Lazer através da Divisão de Esportes, venho através deste interpor o seguinte
recurso:

Embasado nos artigos 6.7 (tabela 1). 6.11 (tabela 2). 6.13 (paragrafo 4),

7.1,7.2..7.2.1,7.3,7.5.7.6,7.9,7.10,7.11(linha C e D),do edital de Chamamento n° 017/2019

Processo N° 057722/2019 Bolsa Atleta/Treinador para que sejam realizadas as devidas

correções das não conformidades e ou equívocos detectados conforme as informações abaixo

tendo como referencia a modalidade futebol de campo feminino e masculino:

O Recorrente vem a presença de Vossas Senhorias a fim de relatar equívocos e erros

relacionados à Análise Curricular, sendo que a exigência da comprovação da Experiência

Profissional, citada na Tabela 2, foi comprovada com a DECLARAÇÃO emitida pelo Esporte

Clube Meia Noite, com sede em Patrocínio Paulista-SP, assinada e reconhecido firma, pelo

próprio Presidente da entidade, demonstrando a efetiva prestação de serviço entre a data de

18/12/2018 a 07/01/2020,

Tal documento é hábil a comprovar a Experiência Profissional efetiva, conforme o 4§ do item

6.13 do Edital de Chamamento n° 017/2019.
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Contudo, na ata final de classificação do chamamento, vemos que o Recorrente recebeu nota O

em tal quesito, contrariando totalmente a previsão do edital, sendo tal documento deixado de

ser apreciado pela turma analisadora.

O nlesmo ocorreu com o Certificado de Conclusão de Curso(40h/a) de Periodização de Treino

e Musculação apresentado pelo Recorrente, que de acordo com o item 6.7, tabela 1, deveria

receber a pontuação de 0,5 pontos.

Sendo assim, requer o Recorrente que seja explicada a omissão da análise da

declaração de Experiência Profissional e do Certificado de Conclusão de Curso de

Periodização de Treino e Musculação, sejam sanados tais vicios, sendo contabilizadas

as pontuações referentes ao tempo previsto na Tabela 02 do Edital de chamamento, qual

seja, 12 pontos e na tabela 01, qual seja 0,5 pontos somando tais notas ã pontuação final

do Recorrente.

Outro ponto a ser esclarecido é o não comparecimento na data da Entrevista pelo participante

Leonardo Ribeiro Costa, qual seja, 14/02/2020 as OShOO.

O Recorrente, junto aos outros participantes da entrevista, estavam presentes no dia da

entrevista a partir das 07h15, em atendimento ao Edital do Chamamento, no item 7,9, que

indicava o comparecimento com 30 minutos de antecedência, sob pena de

DESCLASSIFICAÇÃO, conforme item 7.11, alíneas "c" e "d".

As entrevistas se iniciaram ás 08h29 e as 10h57 se encerraram as entrevistas da modalidade

"Futsal Feminino", categoria essa que era a imediata sucessora na ordem de entrevistas da

modalidade "Futebol de Campo" no dia, e até então o participante Leonardo Ribeiro Costa não

compareceu ao local e horário previstos na Convocação para Entrevista, sendo passível de

ELIMINAÇÃO conforme o próprio edital.
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(Surpreendentemente o candidato Leonardo Ribeiro Costa apareceu na Ata de Classificação
^suÇ.'- como se entrevistado fosse, mesmo com todas as testemunhas oculares que não verificaram

sua presença no dia, horário e local da entrevista.

Desta feita, requer o Recorrente que seja corrigida tal análise, prosseguindo com a

desclassificação do candidato Leonardo Ribeiro Costa, conforme penalidade prevista no

item 7.11, alíneas "c" e "d", do Editai de Chamamento n° 017/2019.

Concluindo, requer o Recorrente o atendimento aos dois requerimentos transcritos no

presente recurso, a fim de ter sua DECLARAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL e

seu Certificado de Conclusão de Curso de Periodização de Treino e Musculação

analisados, devendo suas pontuações de 12 pontos e 0,5 pontos, ser incluídas em sua

pontuação final e que seja procedida a DESCLASSIFICAÇÃO do candidato Leonardo

Ribeiro Costa, conforme penalidade prevista no item 7.11, alíneas "c" e "d", do Edital de

Chamamento n° 017/2019.

.ssinatura

(Assinatura com firma reconhecida em cartório por semelhança)
Io CARTÓRtO DO REGISTRO CML DAS PESSOAS NATURAIS • 1' SUBOISTRITO | Eserlvã; Natlik Gatfo Martins
RaoonliSfO por •emelhança a fxraa da CSSAR FRAüCIãCO DE
MELO, ************ ************ *
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Esporte Clube Meia Noite

Avenida Brasil, 1 700, Centro, Patrocínio Paulista- SP, 144115-000. Brasil^
CNPJ: 48.443.576/0001-50 Fone: (16) 3145-6015 '

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o profissional sr.
CÉSAR FRANCISCO DE MELO, portador do documento de identificação n°
17.444.069-8 e CPF n° 122.457.728-06 realizou atividades sob CREF n° SP-

068142 no Esporte Clube Meia Noite como Treinador preparador físico/analista
de desempenho auxiliar autônomo nas categorias de base de futebol de campo
de 18/12/2018 a 07/01/2020.

Patrocínio Paulista, 07 de janeiro de 202CJ
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Presidente
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CERTIFICADO

DE
Kademy
TREINOEMFOCO

DE CURSO
003056 !

—

^^ino em FOCO Academy de cursos OrilíhèpetíSMijüpíl^-^^

CÉSAR FRANCISCO DE MÈLOSI

concluiu com êxito o Curso de Periodização e Prescrição de Treino - Musculação, no
período de 07/01/2020 a 22/01/2020, com carga horária de 40 horas aulas através

da Plataforma EAD escola.treinoemfoco.com.br

y
J-UUd.1

Doutorfa)

João Moura \ CREF 07870-G/SC.

Academv Treino em FOCO 26.343.348/0001-75
i



REGISTRO DE CONCLUSÃO DE CURSO

ALUNO

CÉSAR FRANCISCO DE MELO

CURSO

Periodização e Prescrição de Treino - Musculação

CÓDIGO

003006

CONTEÚDO PROGRAMATICO

INÍCIO CONCLUSÃO CARGA HORÁRIA FREQÜÊNCIA MEDIA FINAL

07/01/2020 22/01/2020 40 horas ! 100% i  8.00

1. Bases para Prescrição - Conceitos e Aspectos Científicos

2. Bioenergética Básica

3. Avaliar para Prescrever

4. Variáveis de Carga de Treino

5. Prescrição de Treino na Musculação - Força, Resistência, Potência e Hipertrofia

6. Bases de Prescrição para o Treino Aeróbio

7. Bases de Prescrição para o Treino de Flexibilidade

8. Bases para Periodização - Macro / Meso e Microciclo | ,
9. Modelos de Periodização - Linear e Ondulatória .'!!:
10. Periodizando o Treinamento - Como pensar a Periodiz^ãq.^-"^ -

REGISTRO

Doutor(a)

João Augusto Reis de Moura | CREF 07870-G/SC,

Academy Treino em FOCO

UCADEMYi ̂
TREINOEMFOCO ̂
escoia.treinoemfoco.com.br
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