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ESPORTE E LAZER
EDITAL Nº 02 UGEL / 04 de abril de 2022
LUIS CLÁUDIO CHIQUETTO TARALLO, Gestor da Unidade de Gestão
de Esporte e Lazer da Prefeitura de Jundiaí, Estado de São Paulo, em
cumprimento ao Edital UGEL 01/2022 e no uso de suas atribuições
legais.
FAZ SABER a todos, o trâmite do processo seletivo da Natação 2022 do
Departamento de Esporte Educacional e Participação, as orientações,
as listas, as convocações e demais informações pertinentes a esta etapa
do processo, conforme Edital supracitado.
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
Este edital integra as orientações do Edital anterior (UGEL 01), dando
publicidade aos candidatos sorteados e inscritos por meio do Sorteio e
Inscrição Eletrônica. Convoca os candidatos inscritos para a realização
do Teste e torna público as listas de Espera que serão utilizadas no
decorrer de 2022 para compor as turmas de natação do Departamento,
assim como a Relação Geral de inscritos no Processo Seletivo 2022.
O sorteio eletrônico foi realizado no dia 01/04/2022 às 09h30 no auditório
da Biblioteca Nelson Foot localizado no Complexo Argos, e contou com a
transmissão ao vivo pelo Youtube da Prefeitura de Jundiaí.
ESCLARECIMENTOS E PROVIDÊNCIAS:
1. Candidatos Sorteados (Infantil e Iniciação Adulto)
A data de realização da matrícula dos contemplados no Sorteio Eletrônico
(Sorteados), será impreterivelmente no dia 11/04/2022 (segunda-feira).
Das 7h30 às 11h30 - para candidatos sorteados (infantil e iniciação
adulto) para as turmas do período da manhã e das 13h às 17h para
candidatos sorteados (infantil e iniciação adulto) para as turmas do
período da tarde.
Local: Complexo Aquático Devanir Wanderlei Penteado Júnior - do
CECE Dr. Nicolino de Luca – Bolão – sito à rua Rodrigo Soares de
Oliveira S/N Bairro Anhangabaú – Jundiaí/SP, Tel. (11) 4589-6937.
Havendo impedimento por saúde, exclusivamente, o responsável deverá
encaminhar nesta data e horários um representante que entregue seu
atestado/comprovante da ausência por saúde, garantindo seu pleito a
vaga em até 30 dias.
Os candidatos, ao serem convocados (lista abaixo), deverão
obrigatoriamente estar munidos dos seguintes documentos:
a) Cópia do R.G;
b) Cópia do comprovante de residência em nome do candidato ou
responsável - Comprovantes oficiais ou contrato de aluguel, com firma
reconhecida, por exemplo.
c) Atestado médico dermatológico recente, com a possibilidade da
solicitação de atestado de aptidão física conforme resultado do teste
PAR-Q, que compõem a ficha de cadastro;
d) 01 Foto 3x4 recente;
e) Preenchimento da ficha de cadastro fornecido no local;
O não comparecimento no dia da matrícula ou a documentação
incompleta, acarretará automaticamente na perda da vaga do candidato.
Não haverá troca de inscrições sorteadas (por exemplo, filho para outro
filho, filho para sobrinho e etc).
Para garantir a segurança e qualidade do serviço prestado, candidatos
que possuírem comprometimento físico, visual ou mental, demonstrarem
alguma síndrome ou deficiência que impossibilite o atendimento seguro
na natação do DEEP, serão encaminhados para o Departamento
de Esportes Adaptados que presta serviço especializado e possui
procedimentos próprios de atendimento;
2. Candidatos Inscritos (Infantil, Master/Adulto e +60)
Todos os candidatos inscritos nesta categoria deverão se submeter a um
Teste de Proficiência de Nado, conforme disposto no Edital 01 - item 4.3
A data de realização do Teste das categorias supracitadas, será no dia
09/04/2022 (sábado) e serão distribuídos por período de inscrição.
jundiai.sp.gov.br
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Candidatos inscritos – INFANTIL (Crianças de 06 a 14 anos) para vagas
no período da manhã, serão convocados em lista específica (abaixo)
por classificação numérica (lista ordenada por data e hora) em horários
determinados entre o período das 7h30 às 11h30, mediante vagas
disponíveis em turmas e horários.
Já os candidatos inscritos – INFANTIL (Crianças de 06 a 14 anos) para
os períodos tarde/noite, serão convocados também por classificação
numérica (ordenada por data e hora) em horários determinados entre
o período das 13h30 às 17h30, mediante vagas disponíveis em turmas
e horários.
Todos os candidatos das turmas Master/Adulto e +60 deverão se
apresentar no dia 09 de abril às 7h30 no Complexo Aquático supracitado
para realização do Teste.
Para realização do teste, o inscrito deverá comparecer ao local no
horário estipulado por convocação, trajando:
Homens: Sunga (proibido a utilização de sunga branca ou transparente),
óculos e touca de natação, chinelo, toalha ou roupão;
Mulheres: Maiô ou sunquíni (exceto na cor branca ou transparente),
óculos e touca de natação, chinelo, toalha ou roupão;
Os candidatos, ao serem convocados (lista abaixo), deverão
obrigatoriamente estar munidos dos seguintes documentos:
a) Cópia do R.G;
b) Cópia do comprovante de residência em nome do candidato ou
responsável - Comprovantes oficiais ou contrato de aluguel, com firma
reconhecida, por exemplo.
c) atestado médico dermatológico recente, com a possibilidade da
solicitação de atestado de aptidão física conforme resultado do teste
PAR-Q, que compõem a ficha de cadastro;
d) 01 Foto 3x4 recente;
e) Preenchimento da ficha de cadastro fornecido no local;
Exceção: Alínea c - Atestado médico, entrega está condicionada com o
início das aulas, havendo prazo limite de 5 (cinco) dias após a data de
início, apenas para os aprovados no teste e o não cumprimento pode
acarretar em perda do direito à vaga.
No teste, os inscritos deverão executar ao menos (2) dois estilos de
nado (crawl, costas, peito e/ou borboleta).
O inscrito deverá executar as ações solicitadas pela Equipe Técnica
da Natação. Durante a avaliação, caberá exclusivamente à equipe
avaliar, decidir e direcionar o inscrito conforme sua aptidão ao seu
enquadramento. Caso o candidato não corresponda aos critérios
do Teste, será considerado inapto e informado sobre as correções
necessárias, a exclusão deste processo seletivo e a possibilidade de
inscrição no ano seguinte;
Se aprovado o inscrito será encaminhado ao nível correspondente à
prática executada e definirá com os responsáveis, o horário e dia das
aulas disponíveis. Caso não complete o limite de vagas disponíveis,
por turma ou horário, os inscritos que aguardam nas listas de espera,
deverão ser chamados, por ordem, para a execução do Teste e se
aprovados serão encaminhados para efetivar matrícula nas turmas
indicadas pela Equipe Natação.
Os Testes de Proficiência de Nado serão realizados mesmo em caso
de chuva ou frio e apenas serão interrompidos caso ocorram raios e/ou
trovoadas, ou por decisão da Equipe Técnica da Natação;
.
DAS LISTAS E RELAÇÕES:
3. LISTAS SORTEADOS (INFANTIL)
Faz saber a relação dos candidatos CONVOCADOS para as vagas das
aulas de NATAÇÃO por meio de SORTEIO ELETRÔNICO:
A data de realização da matrícula dos contemplados no Sorteio Eletrônico
(Sorteados), será impreterivelmente no dia 11/04/2022 (segunda-feira).
Das 7h30 às 11h30 - para candidatos sorteados (infantil e iniciação
adulto) para as turmas do período da manhã e das 13h às 17h para
candidatos sorteados (infantil e iniciação adulto) para as turmas do
período da tarde.
Local: Complexo Aquático Devanir Wanderlei Penteado Júnior - do
CECE Dr. Nicolino de Luca – Bolão – sito à rua Rodrigo Soares de
Oliveira S/N Bairro Anhangabaú – Jundiaí/SP, Tel. (11) 4589-6937.
UGEL - U.G. ESPORTES E LAZER
Inscrições Sorteio
Curso: ESTRELA DO MAR - Ter/Qui - 7h00 às 7h40
Período: MANHÃ
Núm. Inscr.: Nome:
160677 GABRIELY ROBBI BULGARELI
136693 LUAN PIERRY ALMEIDA PRETEROTTI
132357 GABRIELLY DE MENDONCA MATIAS
125899 RYAN HENRIQUE PORTELA VIEIRA
133069 GUILHERME NASCIMENTO
168907 MARIA EDUARDA SILVA SANTOS
Assinado Digitalmente

