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PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE 

SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER 

DA INSCRIÇÃO E PROCESSO SELETIVO 

- Poderá participar da COPA JABOATÃO DE FUTEBOL, Equipes de várzea e afins, localizados 
especificamente na área geográfica do município de Jaboatão dos Guararapes, inscrevendo-se para o 
processo seletivo, no complexo adiministrativo - PMJG; Estrada da batalha, 1200, Galpão N - Jardim Jordão 
- Jaboatão dos Guararapes/PE, do dia 24/09/2018 ao dia 11/10/2018 

*SÓ SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES DE EQUIPES/PESSOAS FISICA DO MUNICIPIO DE JABOATÃO 
DOS GUARARAPES* 

I - Grupo constituído legalmente como organização não governamental (Ong's, Grêmios, Associações e 
etc.) que comprovem ação na área de esportes, na modalidade futebol de campo. 
II - Pessoa física, maior de 18 anos, que deverá comprovar sua atuação como executor, há pelo menos 1 
ano de serviços prestados no futebol de várzea, além de comprovações de consagração pública do mesmo 
objeto. 

a) Não será permitida a inscrição, como pessoa física, de integrantes da comissão organizadora do 
evento servidor público, bem como seus conjugues, seus parentes e afins de 1º graus. 

Parágrafo Único - todas as exigências, deverão constar no ato da inscrição. 

- Só serão aceitas as inscrições com os requisitos solicitados de acordo com a categoria adulto, masculino e 
feminino. 

- As inscrições deverão ser apresentadas em envelopes individuais por categoria, lacrados e externamente 
identificados, contendo obrigatoriamente: 

I – Formulário de inscrição por equipe e gênero, em duas vias, devidamente preenchido, datado e assinado 
(sendo uma via dentro do envelope e a segunda via fora do envelope), que serão protocolados, numerados 
e uma via devolvida. 
II - Cada atleta e técnico deverá está com o documento de identidade anexado ao formulário de inscrição. 
II – Pessoa física deverá apresentar material comprobatório de consagração pública de serviços 
prestados (foto, documentos, notícias de jornais, blogs, prêmios, participação em outros eventos 
esportivos)   

- Uma comissão, formada por 5 representantes da SETCEL, fará a avaliação da documentação entregue no 
ato da inscrição e habilitará aquelas que atendam os critérios exigidos neste regulamento. 

I – As inscrições habilitadas não necessariamente serão contempladas. 
II – Em caso de empate nos requisitos será adotada o critério cronológico da entrega da inscrição. 

 - As equipes inscritas e que forem selecionadas a participar da COPA JABOATÃO DE FUTEBOL, 
concordam e reconhecem este regulamento e a comissão disciplinar como instância definitiva para resolver 
questões entre si ou entre elas e a SETCEL. 

- A COPA JABOATÃO DE FUTEBOL será disputada na categoria aberta, gênero masculino e feminino, 
obedecendo as seguintes faixas etárias: 

Masculino – a partir de 18 anos, completos ou à completar em 2018; 

Feminino – a partir de 16 anos, completos ou à completar em 2018. ( nesta categoria, as atletas que forem 
menor de idade ‘’ < 18 anos ‘’, deverá apresentar documento com autorização dos Pais, este estará 
anexado no presente termo). 

A entrega da relação dos atletas, das equipes selecionadas para o COPA JABOATÃO DE FUTEBOL, serão 
realizadas obrigatoriamente de forma presencial na SETCEL.( Complexo adiministrativo - PMJG; Estrada 
da batalha, 1200, Galpão N - Jardim Jordão - Jaboatão dos Guararapes/PE). 

Cada equipe selecionada poderá inscrever, no máximo, 25 atletas por gênero. 

COMPLEXO ADMINISTRATIVO 
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I – No ato da entrega da relação dos atletas o responsável pela equipe deverá apresentar a cópia da 
carteira de identidade. 
II - Em nenhuma hipótese poderá haver substituição de atletas após a entrega da ficha de inscrição dos 
atletas na SETCEL. 
- Cada equipe poderá inscrever um técnico e um assistente técnico. 

- A inscrição da equipe selecionada só será aprovada quando a documentação apresentada estiver de 
acordo com as exigências deste Regulamento. 
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ANEXO I 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

COPA JABOATÃO DE FUTEBOL 2018 
USO EXCLUSIVO DA SECELJ 

INSCRIÇÃO Nº 

ORIGEM  

 BAIRRO _______  REGIONAL:________ 

1. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE (pessoa física ou jurídica)

Nome Completo ou Razão Social: 

CNPJ/CPF: Endereço:

Bairro: Regional : CEP: UF:

Telefone(s): E-mail(s): 

2. IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA

2.1 Nome da equipe e responsável: 

2.2 Números de componentes: 

2.3 Tipos de participantes 
(  ) Escolinha (  ) Associação  (  )Agremiação (  ) ONG  Clube ( )  
(  )Outros, descreva: ____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

RESUMO DA APRESENTAÇÃO

__________________, ___ de _________________ de 2017. ________________________________ 
Ass. do Responsável da Empresa ou Pessoa Física

Uso exclusivo da  SETCEL 

Recebido em _____/____/____ Funcionário responsável pelo recebimento
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EQUIPE/NOME : _____________________  Regional  ______________ 

RELAÇÃO DOS ATLETAS INSCRITOS 

Jaboatão dos Guararapes _____/_____________/2018. 

___________________________________                                  __________________________________ 
      Ass. Dirigente da equipe                                                      Ass. do Professor/Técnico

Nº Nome Completo Data de Nascimento RG/CPF
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