EDITAL 01/2015
A Coordenação do Centro de Referência Esportiva do Recôncavo, parceria da
Associação Cultural G.U.E.T.O, UFRB, patrocínio PETROBRAS, com apoio da
Prefeitura Municipal de Cruz das Almas, publica o edital de seleção para a
recomposição de sua equipe técnico-pedagógiga, para desenvolver as atividades do Ano
III – 2015/2016.

1. DAS VAGAS, ATRIBUIÇÕES E PERFIL, DA CONTRATAÇÃO
ATIVIDADE FIM - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06.
1.1. AUXILIAR-ESTÁGIÁRIO
Total de vagas: 01
Carga horária semanal: 20 horas
AUXILIAR-ESTÁGIÁRIO EM FUTSAL - (01 vaga)

1.1.1. ATRIBUIÇÕES








Cumprir com os prazos estabelecidos para o planejamento, realização e avaliação das
atividades programadas dentro do Centro de Referência;
Ministrar aulas com qualidade e que estejam de acordo com os princípios do esporte
educacional.
Garantir a utilização / aplicação da metodologia (guias) do Esporte Educacional nas
ações do projeto dentro do Centro de Referência.
Participar dos períodos e espaços de formação de acordo com o calendário proposto
pelo Centro de Formação.
Sistematizar e realizar os registros (relatórios) da sua prática pedagógica e de gestão de
acordo com as solicitações da coordenação do Centro de Referência.
Auxiliar no planejamento, execução e avaliação das atividades esportivas.
Regime de Trabalho e Forma de Contratação: estágio.

1.1.2. Perfil
Acadêmico do Curso de Licenciatura em Educação Física.
Cursando / matriculado no ato da inscrição, entre o 2º e 5º semestre letivo.

1.1.3. DA CONTRATAÇÃO
O Regime de Trabalho e Forma de Contratação obedecerá à regulamentação vigente
para o estágio. (Lei 11.788/08).
O/a estagiário fará jus à certificação e seguro estágio.
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2. DAS INCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas na UFRB, entre os dias 28 de julho a 05 de agosto de
2015, na sede administrativa do CRER-BA, na UFRB, no Campus de Cruz das Almas,
das 8 às 12h e das 14 às 17h.
Para a inscrição o/a candidato/a deverá comparecer para:
 Preencher e assinar a ficha de inscrição.
 Preencher e assinar a declaração de disponibilidade de carga horária.
 Apresentar os originais e cópias dos seguintes documentos:
 Comprovante da matrícula, com a escolaridade e semestralidade exigidas;
 RG, CPF, PIS;
 Título de eleitor com comprovante da última votação ocorrida no
País/Estado/Município;
 Certificado de reservista (para homens);
 Comprovante de residência;
 02 fotos 3x4.
3. DA SELEÇÃO
O processo seletivo consistirá de análise de documentação e comprovação de requisitos
para a função, e atividade de avaliação interativa que acontecerá na área de esporte do
Campus da UFRB de Cruz das Almas, no dia 06 de agosto de 2015, das 14 às 17h.
4. DOS RESULTADOS
Os resultados do processo seletivo serão divulgados através de edital até o dia 07 de
agosto de 2015.
5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos omissos no presente edital serão apreciados pela Coordenação do Projeto, e
deverão ser encaminhadas através de requerimento, que deverá ser respondido no prazo
máximo de dois dias úteis, após o seu recebimento.

Cruz das Almas, 28 de agosto de 2015.

Profª. Rita de Cássia Dias
Coordenação Geral

ASSOCIAÇÃO CULTURAL G.U.E.T.O
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
Rua Rui Barbosa, 710, Centro, Campus Universitário de Cruz das Almas/BA.

