Edital do Concurso SEL nº 01/2019
“Pró-esporte RS FEIE Novas Façanhas no Esporte”

O valor total deste Edital
é de R$ 1.040.000,00
(um milhão e quarenta
mil reais).

PRAZO PARA
INSCRIÇÃO:
das 10h 21/08/19
até às 16h59min 07/10/19

FINALIDADE

REQUISITO ESPECÍFICO

VALOR DO PROJETO

VAGAS

I - DESPORTO GERAL

Projetos
que
desenvolvam
atividades desportivas.

R$ 40.000,00
(quarenta mil reais)

10 (dez)

Projetos
que
contemplem
atividades
que
envolvam
II - PARADESPORTO exclusivamente
pessoas
com
deficiências e/ou pessoas com
altas habilidades/superdotação.

R$ 40.000,00
(quarenta mil reais)

10 (dez)

Projetos destinados a estimular a
prática regular desportiva em
espaços públicos ou privados, de
caráter
continuado
por,
no
mínimo, 9 meses, com acesso
gratuito aos participantes.

R$ 60.000,00
(sessenta mil reais)

4 (quatro)

III - PRÁTICA
REGULAR
DESPORTIVA
RS SEGURO

PROJETOS DESPORTIVOS:
Relacionados a quaisquer das manifestações do
desporto: educacional, participação, rendimento e/ou
formação
Poderão prever a aquisição de materiais e
equipamentos, a contratação de prestadores de
serviço, a remuneração de profissionais técnicos e a
realização de atividades.

Objetivos:
a) promover e incentivar o esporte de rendimento em todas as categorias e modalidades;
b) desenvolver o esporte amador, em especial o esporte escolar e o universitário;
c) valorizar os profissionais de Educação Física e demais agentes e profissionais do esporte;
d) desenvolver o esporte como instrumento de inclusão social;
e) incentivar a pesquisa científica para o desenvolvimento do esporte;
f) estimular a prática de esportes de forma habitual e correta, visando melhorar a saúde da
população;
g) divulgar os benefícios proporcionados pelo esporte praticado com regularidade, em
especial para a saúde física e mental;
h) possibilitar a formação e o treinamento de atletas para participação em competições
esportivas;
i) estimular a prática regular de atividades esportivas entre crianças e adolescentes, visando a
integração social como instrumento de combate à drogadição, à violência e à criminalidade;
j) valorizar as entidades de prática esportiva atuantes em categorias de base.

Proponente Pessoa Física
Cadastro regularmente habilitado no Cadastro Estadual de Proponente -CEP, nos
termos da Instrução Normativa SEL nº 01/2019.

É vedada a participação como proponente:
a) servidores(as) públicos(as) do Estado do Rio Grande do Sul;
b) membros do Conselho Estadual de Esporte – CEE, titulares ou suplentes;
c) membros da Câmara Técnica do Pró-esporte RS, titulares ou suplentes;
d) cônjuges ou companheiros(as) e parentes até segundo grau, na linha reta ou
colateral, consanguíneos e afins, de servidores lotados na Sel e de membros da
Câmara Técnica do Pró-esporte RS, titulares ou suplentes.

Qual é a próxima fase depois de encerradas as inscrições?
Fase de Habilitação: Análise dos documentos pelos servidores da Sel.
Como é realizada a avaliação?
Todos os projetos habilitados serão distribuídos através do sistema eletrônico para a
comissão julgadora, que avalia o projeto de acordo com o quadro de critérios do Edital. A
regra geral para a nota final é a média das avaliações.
Como é composta a comissão julgadora?
A comissão julgadora é a Câmara Técnica Pró-Esporte RS, presidida pelo Secretário da
Sel, e outros nove membros indicados pelos órgãos: SEL, SEDUC, FADERS, Gabinete
do Governador, CREF, Federações Esportivas, Colegiado Estadual do Esporte, IES e
Paradesporto e Surdos.

O que acontece após a avaliação? É publicada no Diário Oficial uma lista da
classificação, em ordem de pontuação, informando os contemplados e suplentes. Após a
fase de recursos, é publicado o resultado definitivo.
Como os proponentes ficam sabendo que foram contemplados? É obrigação do
produtor acompanhar o andamento do Edital no site e no Diário Oficial; contudo, o
sistema envia automaticamente e-mail informando o resultado final e solicitando o envio
de documentos para a contratação. Importante salientar que o produtor deve manter o email atualizado e observar o seu lixo eletrônico, pois alguns e-mails classificam a
mensagem do sistema como spam.

Como é a fase de contratação? A SEL analisa os documentos enviados, fazendo
diligência quando necessário. Estando toda a documentação de acordo com as regras
do edital, encaminha os expedientes para os departamentos jurídico e financeiro da SEL,
para realizar a contratação.
E como é o pagamento? O pagamento é realizado após a aprovação do Plano de
Trabalho e a publicação da súmula do contrato no Diário Oficial, quando o produtor é
solicitado a enviar o recibo/nota fiscal no valor da primeira parcela, equivalente a 90% do
total do projeto. A segunda parcela, equivalente aos 10% restantes, é paga após a
realização do projeto e aprovação da prestação de contas.
É preciso prestar contas? Sim, ao final do prazo do cronograma físico-financeiro, o
produtor terá o prazo de 60 dias para entregar a prestação de contas, que consiste no
relatório físico comprovando a realização do Plano de Trabalho. O relatório financeiro
será solicitado somente subsidiariamente e se for necessário.

Obrigado!
Pró-esporte RS
www.proesporte.rs.gov.br
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul
Centro Administrativo do Estado: Av. Borges de Medeiros, 1501 - 9º andar
CEP: 90119-900 - Porto Alegre – RS

(51) 3215 9405 / 9406 – fundoestadual@esporte.rs.gov.br

