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ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

PROGRAMA BOLSA ATLETA/PARATLETA 

 

NOME COMPLETO DO (A) ATLETA: _________________________________________________________________________ 

ENDEREÇO:_____________________________________________________________CEP:_____________________________ 

RG:___________________________________________________CPF:_____________________________________________ 

CATEGORIA:__________________________________________MODALIDADE:______________________________________ 

TEFEFONE DE CONTATO:_________________________________EMAIL:____________________________________________ 

 

1. Venho por meio desta, apresentar para fins de inscrição, os documentos dispostos conforme Edital 01/2019 para apreciação da 

Comissão Técnica, a fim de obter a concessão do Bolsa Atleta/Paratleta instituída pela Lei Municipal 1.052 de 14 de junho de 2017, 

para utilização em eventos no exercício de 2019. 

 

CHECK LIST 

(     ) Cópia do documento de identidade 

(     ) Cópia do CPF 

(     ) Comprovante de Residência  

(     ) Declaração da entidade de prática desportiva - Anexo II 

(     ) Tratando-se de pedido de Bolsa Atleta/Paratleta na categoria estudantil, declaração da instituição de ensino - Anexo III 

(     ) Declaração sobre valores recebidos como patrocínio de pessoas jurídicas públicas ou privadas, incluindo qualquer montante  

percebido eventual ou regularmente, diverso do salário, e qualquer tipo de apoio em troca de vinculação de marca - Anexo IV 

(     ) Declaração de recebimento de patrocínio - Anexo V 

(     ) Declaração de anuência do responsável (menos de idade) - Anexo VI 

(     ) Ficha de entrevista com Coordenadores do Programa - Anexo VII 

(     ) Declaração de comprometimento - Anexo VIII 

(     ) Declaração de não punição disciplinar - Anexo IX 

(     ) Termo de adesão - Anexo X 

(     ) Declaração de cessão de direitos de imagem - Anexo XI 

(     ) Tabela de pontuação e critérios de desempate - Anexo XII 

(     ) Certidão Criminal Negativa   

(     ) Plano esportivo anual, com plano de treinamento, objetivos e metas esportivas - Formulário próprio do candidato 

 

2. Declaro, ainda, estar ciente que no prazo de 10 (dez) dias para complementação dos documentos comprobatórios, previstos para o 

presente processo de seleção de atletas do Programa Bolsa Atleta/Paratleta, terá inicio a partir da análise documental realizada pela 

Comissão Técnica e comunicação nos termos deste Edital.   

 

 Quatro Barras, ________ de março de 2019. 

 
 

______________________________ 

ASSINATURA DO (A) ATLETA 

 

 

__________________________________ 

RESPONSÁVEL LEGAL (menores de idade) 


