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XVI JOGOS DE INTEGRAÇÃO DAS PESSOAS IDOSAS DO RS 
 

EDITAL 01/2014 

INSCRIÇÃO, SELEÇÃO E CAPACITAÇÃO DE ACADÊMICOS DE  

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

A Fundação de Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul (FUNDERGS) convida os 

acadêmicos de Educação Física de sua Instituição de Ensino Superior para se inscreverem e 

participarem do Curso de Capacitação de Facilitadores para atuação no XVI JOGOS DE 

INTEGRAÇÃO DAS PESSOAS IDOSAS DO RS que acontecerá no período de 6 a 9 de 

novembro de 2014, em Tramandaí – RS. 

Esta capacitação tem como objetivo instrumentalizar os acadêmicos para atuarem como 

facilitadores nas atividades esportivas, recreativas, sociais e culturais, durante o XVI Jogos de 

Integração das Pessoas Idosas do RS. Os acadêmicos também poderão atuar em atividades 

promovidas pela Federação Gaúcha de Jogos Adaptados para os Idosos – FGJAI. 

 

1. Das Informações Gerais: 

1.1 O Curso de Capacitação de Facilitadores será realizado no dia 11 de outubro de 2014, 

(sábado), no Centro Estadual de Treinamento Esportivo – CETE (Rua Gonçalves Dias, 700, Bairro 

Menino Deus, Porto Alegre), das 9h até 17h.  

1.2 As inscrições estarão abertas no período de 1º a 26 de setembro de 2014.  

1.3 A inscrição é gratuita, porém as despesas com alimentação ficarão a cargo dos participantes 

durante a Capacitação. 

1.4 Os acadêmicos atuarão de forma voluntária. A seleção e a aprovação do candidato não 

implicarão em qualquer vínculo de caráter empregatício com a FUNDERGS. 

 

2. Da Capacitação: 

2.1 Das Inscrições 

a) Para inscrição na Capacitação o voluntário deverá preencher os requisitos abaixo: 

- Ser maior de 18 anos (na data de início do evento);  

- Estar vinculado a uma Instituição de Ensino Superior no Curso de Educação Física; 

- Ter disponibilidade integral, durante o período de 6 a 9 de novembro de 2014, para o exercício 

de facilitador, nos locais do evento. Os horários serão definidos pela Coordenação do evento; 

- Ter conhecimentos básicos a respeito de temas relacionados às pessoas idosas; 

b) A Ficha de Inscrição deverá ser preenchida e enviada, via site da FUNDERGS, no período de 

1º a 26 de setembro de 2014. 

c) Serão oferecidas 120 (cento e vinte) vagas para a participação no curso de Capacitação de 

Facilitadores. 
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2.2 Da Seleção de inscritos para a Capacitação 

a) Caso exceder as 120 vagas, serão selecionados acadêmicos de acordo com a análise dos 

dados da ficha de inscrição. 

b) O nome dos acadêmicos selecionados para o curso de Capacitação de Facilitadores será 

disponibilizada no site da FUNDERGS (www.fundergs.rs.gov.br – XVI Jogos de Integração das 

Pessoas Idosas do RS) até dia 3/10/2014. 

 

3. Da Seleção para atuação no evento 

3.1 Serão selecionados 50 (cinquenta) acadêmicos para atuação no evento dos idosos e 10 (dez) 

vagas para o cadastro reserva. 

3.2 A Banca Examinadora de Seleção será composta pela equipe técnica da FUNDERGS e 

membros da Comissão Organizadora do evento. 

3.3 A seleção final constará de análise da Ficha de Inscrição, participação e atuação no curso de 

Capacitação de Facilitadores. 

3.4 Caso haja mais inscritos selecionados que o número de vagas disponíveis, a definição dar-se-

á a partir dos seguintes critérios: 

a) Presença no curso de Capacitação de Facilitadores e disponibilidade para atuação durante os 

dias 6 a 9 de novembro de 2014; 

b) Possibilidade de ser oficineiro (ex: oficina de dança, de alongamentos, yoga, badminton etc.); 

c) Número similar de voluntários entre acadêmicos participantes de outras edições e 

participantes pela primeira vez no evento; 

d) Número similar de voluntários do sexo masculino e feminino;  

e) Experiência em ações esportivas, recreativas, sociais e culturais para os idosos;  

f) Experiência em atividades de voluntariado e organização de eventos; 

g) Realização da disciplina de Atividades Físicas para a Terceira Idade ou similar em Instituição 

de Ensino Superior. 

Observação: A Comissão Organizadora poderá solicitar a comprovação de Currículo se 

necessário. 

3.5 Os acadêmicos selecionados de acordo com os critérios acima, serão comunicados até o dia 

15 de outubro de 2014 por e-mail e estes terão o prazo de 5 (cinco) dias corridos para fazer a 

confirmação ou cancelamento da sua participação no evento. 

3.6 A relação com o nome dos selecionados para atuação no XVI Jogos de Integração das 

Pessoas Idosas do RS e Cadastro Reserva também estarão disponíveis no site da FUNDERGS 

(www.fundergs.rs.gov.br – XVI Jogos de Integração das Pessoas Idosas do RS) a partir de 15 de 

outubro de 2014. 

3.7 O não comparecimento ao evento sem justificativa excluirá o(a) acadêmico(a) de outras 

seleções para este evento.   
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4. Caberá aos selecionados: 

4.1 Desenvolver as atividades que lhes forem atribuídas durante o evento, as quais incluem: 

a) Auxiliar na organização e realização das atividades esportivas, recreativas e sociais; 

b) Contribuir com a realização da programação cultural e/ou Fórum da Cidadania; 

c) Dar suporte à infraestrutura e organização de materiais. 

4.2 Atender às demandas do evento, sob a orientação da Comissão Organizadora, nos horários e 

condições determinadas. 

4.3 O não cumprimento das regras, normas e determinações deliberadas pela Comissão 

Organizadora, por parte do facilitador, resultará na exclusão do mesmo das suas funções, ficando 

a FUNDERGS isenta das despesas de hospedagem, alimentação e transporte. 

 

5. Ao acadêmico(a) de Educação Física selecionado será concedido durante os Jogos: 

5.1 Refeições diárias (café da manhã, almoço e jantar) em local determinado pela Comissão 

Organizadora, durante o período do evento. 

5.2 Translado terrestre de Porto Alegre a Tramandaí, no dia 6/11/2014, quinta-feira, e translado de 

Tramandaí para Porto Alegre no dia 9/11/2014, domingo. 

5.3 Alojamento na cidade de Tramandaí, ficando sob responsabilidade do voluntário levar produtos 

de higiene pessoal, bem como roupa de cama e toalha de banho. 

5.4 Duas camisetas para uso durante todo o evento. 

5.5 Atestado de participação, como facilitador voluntário, com no máximo 50h, referente à 

participação nas ações desenvolvidas no curso de Capacitação e no evento. 

 

6. Das Disposições Gerais: 

6.1. Os casos omissos neste Edital serão avaliados pela Comissão Organizadora do Evento, 

sendo o resultado divulgado posteriormente. 

 

Porto Alegre, 22 de agosto de 2014. 

 

 

 

 

 

 

Deividi Souza de Freitas 

Coordenação Geral do Evento – FUNDERGS 
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