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SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO DE CARAGUATATUBA

EDITAL Nº 02/2018 DE PRORROGAÇÃO DE INCRIÇÕES E RETIFICAÇÃO

F.I.D.A. – Fundo de Incentivo ao Desporto Amador

Caraguatatuba,17 de dezembro 2018. 

O Secretário Municipal de Esportes Recreação e Presidente do Conselho Municipal de Esportes, Edvaldo Ormindo da 
Silva, no uso de suas atribuições legais, torna público o presente edital nº 02/2018 do Edital de Chamamento para apresentação 
de projetos para o Fundo de Incentivo ao Desporto Amador – F.I.D.A nº 01/2018, conforme as disposições a seguir, resolve: 

1 - PRORROGAR o período de apresentações de projetos do Edital de Chamamento 01/2018 até às 12:00 horas do dia 21 de 
dezembro de 2018, por motivo da impossibilidade das inscrições, devido a convocação de Professores e atletas em período 
estabelecido . 

2 - Os resultados das análises dos projetos serão afixados no quadro de avisos da SECER e publicado no site oficial do Município 
no dia 11 de Janeiro de 2019. 

3 - Recurso: Os projetos indeferidos, terão um prazo de 5 dias úteis a contar da data de publicação oficial,procurar a SECER para 
formalizar o recurso.As decisões do Conselho Municipal de Esportes serão finais e irrecorríveis. Os projetos serão submetidos 
à votação e serão deferidos pela maioria absoluta dos membros presentes, em reunião do Conselho Municipal de Esportes. 
Disposições Finais: Fica facultado a SECER o direito de adequação das propostas em relação aos horários e locais de aplicação 
do projeto às necessidades desta Secretaria. As eventuais dúvidas referentes ao presente edital poderão ser esclarecidas na sede 
da SECER, Av. José Herculano, 50 – Jardim Britânia, de segunda-feira a quinta-feira das 9h às 16h e na sexta – feira das 9h as 
12h, durante o período de inscrição. A Bolsa-Auxílio para execução do projeto será realizada a Título de Incentivo, e os valores 
dos benefícios serão definidos pelo Conselho Municipal de Esportes e Recreação, podendo variar de atleta/projeto de acordo com 
a necessidade, não se caracterizando, o referido Termo de Compromisso, vínculo empregatício de qualquer espécie. 

Edvaldo Ormindo da Silva
Secretário Municipal de Esportes e Recreação
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