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EDITAL

N° 13/CECAS/UFG

 

A Universidade Federal de Goiás, por intermédio da Pró-Reitoria de Assuntos Estudan�s, torna público o presente
edital, visando selecionar Coordenadores/as de Lazer e Esporte, modalidade presencial, para par�ciparem como
bolsistas do Projeto de Ensino que compõe a Polí�ca de Lazer e Esporte da PRAE/UFG.

 

1. Do objeto

Seleção de profissionais para o desenvolvimento de programas, projetos e ações de lazer e esportes a serem
desenvolvidos pela Coordenadoria de Lazer e Esportes da Pró-Reitoria de Assuntos Estudan�s da Universidade Federal
de Goiás.

 

2. Do obje�vo

2.1. Seleção de profissionais para o desenvolvimento de programas, projetos e ações de lazer e esportes a serem
desenvolvidos pela Coordenadoria de Lazer e Esportes da Pró-Reitoria de Assuntos Estudan�s da Universidade Federal
de Goiás.

 

3. Do Programa de Lazer e Esporte 

3.1 O Programa de Lazer e Esporte da PRAE/UFG compõe o processo de formação acadêmica dos estudantes,
desenvolvido de forma complementar e ar�culada com as a�vidades de ensino, pesquisa e extensão, e tem por
obje�vos:

a) Atender ao PNAES, nas áreas da atenção à saúde, à cultura e ao esporte, conforme os itens IV, VI e VII, do parágrafo
1 o , do Ar�go 3 o , do Decreto 7234/2010;

b) Atender às necessidades de lazer e esporte, iden�ficadas e demandadas, prioritariamente, pelo corpo discente da
UFG, conforme exposto no Ar�go 4 o , do Decreto 7234/2010;

c) Proporcionar espaços de convivência e socialização para a comunidade discente da UFG, por meio da oferta de
prá�cas de lazer e esportes, que favoreçam o fortalecimento do vínculo com a ins�tuição, o desenvolvimento do senso
de pertencimento ao ambiente universitário, a melhoria das condições de saúde e bem-estar como estratégia para a
redução da retenção e a evasão de estudantes;

d) Oportunizar aos e às estudantes formação complementar em temá�cas relacionadas ao lazer, ao esporte e demais
prá�cas da cultura corporal.

 

4. Da Elegibilidade dos/as Candidatos/as

4.1. Ser graduado em Educação Física e/ou áreas afins, em curso superior reconhecido pelo MEC.

4.2. 4.2 Possuir experiência comprovada na área de lazer e/ou esportes.

 

5. Da Inscrição e Do Processo Sele�vo

5.1. A inscrição deverá ser realizada no período de 10/01/2023 até as 23h59min do dia 20/01/2023, pelo formulário de
inscrição e anexando os documentos solicitados (em formato PDF): Diploma e cópia currículo la�es.

5.2. O Processo Sele�vo será composto pelas seguintes etapas:

5.2.1. Avaliação de Conhecimentos.

5.2.2. 5.2.2 Entrevista.
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5.3. As etapas do processo sele�vo serão realizadas da seguinte forma:

5.3.1. Avaliação de Conhecimento (caráter eliminatório e classificatório): prova obje�va a ser realizada no dia 24 de
janeiro de 2023 no Auditório da Faculdade de Educação Física e Dança da UFG das 14h às 15:30h.

5.3.1.1 Programa:

1.Polí�cas Públicas de Esporte e Lazer;

2. Concepções e fundamentos do esporte, lazer e turismo;

3. Conceitos de espaços e equipamentos de esporte e lazer;

4. Conhecimentos sobre o corpo humano e suas relações com a saúde, a esté�ca corporal, o exercício �sico, o esporte
e o lazer;

5. Organização pedagógica e metodologias de ensino do esporte educacional, da ginás�ca e dos jogos e brincadeiras;

6. O papel de profissionais responsáveis pela oferta de programas e projetos culturais e despor�vos municipais,
estaduais e federais;

7. Relações entre esporte, lazer e promoção da saúde.

5.3.2 Entrevista: será realizada por profissionais do quadro efe�vo UFG, tem caráter eliminatório e classificatório, visa
iden�ficar e analisar habilidades e competências laborais do/a candidato/a. Ocorrerá no formato presencial, com
duração aproximada de 30 minutos, com perguntas pessoais e profissionais, para a verificação dos conhecimentos, a
experiência e a disponibilidade do/a candidato/a. Os selecionados para esta etapa deverão observar o site da
PRAE/UFG para saber o dia e horário da sua entrevista. 

 

6. Do Cronograma

 

Atividade Data

Publicação do Edital 06 de janeiro de 2023

Impugnação 09 de janeiro de 2023

Inscrição 10 a 20 de janeiro de 2023

Prova de Conhecimento Técnico 24 de janeiro de 2023

Resultado da Prova 24 de janeiro de 2023

Entrevista 27 e 28 de janeiro de 2023

Resultado da Entrevista 28 de janeiro de 2023

Resultado preliminar 28 de janeiro de 2023

Impugnação do Resultado 30 janeiro de 2023

Resultado 01 de fevereiro

 

7. Das Vagas

7.1. Serão ofertadas 12 vagas para coordenadores/as, sendo 3 vagas para início imediato e 9 vagas para cadastro de
reserva. Conforme o quadro abaixo:
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 Inicio Imediato Cadastro de reserva

Coordenação matu�na - 7h às 12h e finais de
semana 1 vaga 3 vagas

Coordenação vespertina - 11h30 às 16h30 e finais de
semana 1 vaga 3 vagas

Coordenação noturna - 16h às 21h e finais de semana 1 vaga 3 vagas

 

8. Da Descrição da Vaga e Da Bolsa de Lazer e Esporte

8.1. A cada bolsista graduado/a selecionado/a será concedida mensalmente a Bolsa de Lazer e Esporte no valor de R$
1.500,00 (Mil e quinhentos reais), por até 12 meses, podendo ser renovada por mais 12 meses, respeitando-se a
avaliação de desempenho das a�vidades desempenhadas realizadas no decorrer do ano.

8.2. Os/as bolsistas graduados/as contemplados/as com a bolsa Lazer e Esporte para desempenhar a função de
Coordenadores/as do Centro de Esportes Campus Samambaia deverão dispor de 30 horas semanais para a
desenvolvimento dos programas, projetos e ações de Lazer e Esportes, ofertados pela Coordenação de Lazer e Esportes
da PRAE/UFG, ao longo da semana e/ou aos finais de semana, sendo estas:

a. desenvolvimento de a�vidades de lazer e esporte no âmbito da universidade;

b. realização de a�vidades turís�cas e de lazer;

c. orientação e acompanhamento dos monitores;

d. organização de eventos;

e. manutenção e conservação dos espaços e materiais de lazer e esporte;

f. elaboração de relatórios mensais e anuais, para monitoramento e avalição das a�vidades realizadas pela equipe de
esporte e lazer: monitores, treinadores e coordenadores, bem como, da gestão dos espaços e do desenvolvimento das
ações;

g. atualização das a�vidades no Prontuário da PRAE/UFG;

h. par�cipação em a�vidades de formação con�nuada;

8.3. A Coordenação de Lazer e Esportes do Centro de Esportes Campus Samambaia será composta por 3
Coordenadores/as, que deverão cumprir as 30 horas semanais divididas ao longo da semana e aos finais de semanas
em eventos ou viagens. Os/as coordenadores/as deverão cumprir, aproximadamente, 25 horas semanais em a�vidades
no Centro de Esportes Campus Samambaia e/ou outros espaços a serem indicados pela Coordenação de Lazer e
Esporte, e outras 5 horas aos finais de semanas, sempre que necessário e por convocação da equipe da PRAE/UFG. A
coordenação será dividida, sempre que possível, em 3 turnos: matu�no - das 7h às 12h, vesper�no - das 11h30 às
16h30, e noturno - das 16h às 21h.

 

9. Da Publicação do Resultado

9.1. O Resultado Preliminar será divulgado até o dia 28/01/2023, no site da PRAE: www.prae.ufg.br

9.2. Fica estabelecido o prazo de 2 (dois) dias úteis, a par�r da publicação do resultado preliminar, para interposição de
recurso, por meio de formulário disponível no endereço eletrônico h�ps://www.prae.ufg.br/p/1055- formulários que
deverá ser entregue no Centro de Esportes Campus Samambaia.

9.3. O Resultado Final será divulgado até o dia 01/02/2023, no sí�o da PRAE:

http://www.prae.ufg.br/
http://www.prae.ufg.br/
http://www.prae.ufg.br/
http://www.prae.ufg.br/p/1055-
http://www.prae.ufg.br/p/1055-
http://www.prae.ufg.br/p/1055-
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10. Do Desligamento

10.1. Garan�dos a ampla defesa e o contraditório, a concessão dos bene�cios poderá ser suspensa ou cancelada, em
qualquer uma das seguintes condições:

a) comprovação de falsidade ideológica;

b) descumprimento total ou em parte dos requisitos listados neste edital e em Termo de Compromisso para ingresso
na Bolsa Lazer e Esporte.

c) inadimplência com quaisquer compromissos firmados com a PRAE/UFG;

d) solicitação de desligamento realizado pelo/a coordenador/a.

10.2. Em caso de cancelamento ou suspensão, e se houver recebimento indevido, o/a coordenador/a deverá res�tuir
os valores correspondentes ao erário.

 

11. Da Impugnação do Edital

11.1.Fica estabelecido o prazo de dois dias úteis, a par�r da publicação deste edital, para a impugnação do mesmo ou
pedido de esclarecimento.

11.2. Caso não seja impugnado dentro do prazo, o/a candidato/a não poderá mais contrariar as cláusulas deste Edital,
concordando com todos os seus termos.

11.3. A impugnação deverá ser dirigida à Pró-Reitora da PRAE, por correspondência eletrônica, para o endereço:
prae@ufg.br, seguindo as normas do processo administra�vo federal.

 

12. Das Disposições Gerais

12.1. É de inteira responsabilidade do/a candidato/a, acompanhar pelo sí�o www.prae.ufg.br todas as informações
divulgadas a respeito do presente edital.

12.2. A qualquer tempo, este Edital poderá ser alterado, prorrogado, revogado ou anulado, no todo ou em parte, seja
por decisão unilateral da PRAE, seja por mo�vo de interesse público ou exigência legal, em decisão fundamentada, sem
que isso implique direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza.

12.3. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos no âmbito da PRAE.

12.4. Este edital entra em vigor a par�r da data de sua publicação e tem validade legal até o final do ano le�vo vigente,
estabelecido pelo Calendário Acadêmico UFG 2023.

 

Maisa Miralva da Silva
Pró-Reitora de Assuntos Estudan�s

PRAE/UFG

Documento assinado eletronicamente por Maisa Miralva Da Silva, Pró-Reitora, em 06/01/2023, às 17:51, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3443492 e o código CRC
81DFFC0E.

Referência: Processo nº 23070.000836/2023-81 SEI nº 3443492
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