
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 
SERTÃO PERNAMBUCANO 

CAMPUS PETROLINA 
 

EDITAL Nº 09/2021 
CHAMADA PÚBLICA PARA COMPOSIÇÃO DE BANCO DE ESTUDANTES 

INTERESSADOS EM PARTICIPAR DO PROJETO FUTEBOL SEM 
FRONTEIRAS 

 
O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO SERTÃO PERNAMBUCANO CAMPUS PETROLINA, pela Portaria D.O.U 

Nº 187/2020 de 03 de março de 2020, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, torna pública a abertura das inscrições da Chamada Pública para  

preenchimento imediato e à formação de lista de espera de estudantes do 

Ensino Fundamental e Médio, interessados em participar do Projeto Futebol 

sem Fronteiras do Programa Academia e Futebol do Governo Federal, em 

parceria com a Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, 

voltado para o atendimento dos estudantes, promovendo a prática do futebol e 

futsal para crianças, adolescentes e jovens. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. Os trabalhos referentes à presente Chamada Pública serão organizados 

pela equipe de apoio do Projeto Futebol sem Fronteiras – Facto/IFSertãoPE 

Campus Petrolina-PE 

1.2. Todas as publicações referentes a esta Chamada Pública serão feitas por 

meio do sítio institucional https://www.ifsertao-pe.edu.br/index.php. 

1.3. Os interessados poderão obter informações adicionais junto a equipe 

responsável por meio do endereço eletrônico 

pfutebolsemfronteiras@gmail.com e/ou presencialmente no Mãos Solidárias, 

próximo ao Instituto Federal do Sertão Pernambucano. 

 

2. DO OBJETIVO 

2.1. O Projeto Futebol sem Fronteiras do Governo Federal objetiva promover o 

acesso a prática do futebol e futsal para crianças, adolescentes e jovens do 

sexo feminino e masculino. 

https://www.ifsertao-pe.edu.br/index.php
mailto:pfutebolsemfronteiras@gmail.com


2.1.1. O Projeto atenderá estudantes por um período de até vinte e um (21) 

meses. 

 

3. DO PÚBLICO-ALVO 

3.1. A presente Chamada Pública é destinada aos estudantes com matrícula 

ativa em instituições de ensino do município de Petrolina, residentes dos 

bairros Cacheado, Cosme e Damião, João de Deus, Nova Vida I e II e Quati I, 

Vila Dilma e II do município de Petrolina – PE. 

 

4. DA INSCRIÇÃO 

4.1. A demonstração de interesse em participar do Projeto Futebol sem 

Fronteiras, ocorrerá no período de 10 a 16/08/2021, (fechado no sábado e 

domingo) das 9h às 12h, de forma presencial no Mãos Solidárias, localizado 

na Avenida Arlindo Rufino, 900 - João de Deus, Petrolina - PE, 56316-686, 

próximo ao IFSertão -PE, da seguinte forma: 

a) preenchimento do formulário de inscrição e termo de responsabilidade; 

b) o preenchimento das vagas em cada categoria, obedecerá a ordem de 

inscrição válida. 

No ato da inscrição o participante deverá apresentar cópia de comprovante de 

residência; documento de identificação oficial com foto ou certidão de 

nascimento; cópia de declaração escolar e foto 3x4. 

Os menores de idade deverão estar acompanhados por um responsável. 

4.2. Nos procedimentos referentes à inscrição, o estudante irá informar seus 

dados pessoais e escolar. 

4.3. Ao manifestar interesse em participar do Projeto, o estudante declarará 

que todas as informações prestadas no formulário e termo de responsabilidade 

são verdadeiras e assumirá a inteira responsabilidade por elas. 

4.4. Em caso de falsidade ou omissão de informações, o estudante ou seu 

representante legal estarão sujeitos às penalidades previstas em lei. 

 

5. DAS VAGAS 

5.1. Serão ofertadas cento e cinquenta (150) vagas de preenchimento imediato, 

sendo sessenta (60) destinadas a estudantes do sexo feminino e noventa (90) 



do sexo masculino, e cinquenta (50) vagas para lista de espera. Os 

participantes serão divididos da seguinte forma: 

 

Turma A (Futsal - masculino): de 8 a 12 anos; 

 Vagas: 30. 

Turma B (Futsal - masculino): de 13 a 16 anos; 

 Vagas: Trinta (30). 

Turma C (Campo - masculino): de 17 a 23 anos; 

Vagas: Trinta (30). 

Turma D (Futsal - feminino): de 12 a 15 anos; 

Vagas: Trinta (30). 

Turma E (Campo - feminino): de 16 a 23 anos. 

Vagas: Trinta (30) 

 

6. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO 

6.1. O estudante deverá manter frequência mínima de 75% nas atividades do 

Projeto. 

6.2. O estudante deve garantir o zelo do material esportivo do projeto. 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1. A presente Chamada Pública poderá ser revogada, retificada ou anulada, 

no todo ou em parte, a qualquer tempo, por motivo de interesse público ou 

decisão do Governo Federal, sem que isso implique o direito a indenização de 

qualquer natureza. 

 

Petrolina - PE, 10 de agosto de 2021. 

 

__________________________________________________________ 

Diretor Geral do campus Petrolina do IF Sertão-PE 

 
 
 
 
 
 
 



Anexo I 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 
 

Eu_____________________________________________________________, 

registrado(a) no CPF sob nº_____________________________, 

RG________________, residente no endereço 

_______________________________________________________________, 

regularmente matriculado(a) na 

escola/instituição_________________________________________________. 

 

(  ) Declaro para os devidos fins conhecer e estar de acordo com o 

regulamento, isentando os organizadores e demais pessoas físicas e jurídicas 

ligados à realização do Projeto Futebol sem Fronteiras de responsabilidade 

sobre acidentes de qualquer natureza que possam ocorrer antes, durante e 

após a realização do projeto. 

 

(  ) Declaro estar ciente da necessidade e obrigatoriedade da utilização do 

uniforme que será fornecido gratuitamente, bem como a devolução do referido 

uniforme na eventualidade de afastamento do projeto. 

 

(  ) Declaro a necessidade e obrigatoriedade da utilização do uso de máscaras 

devido a COVID-19, conforme decreto estadual. 

 

(  ) Declaro ciência e concordância com todos os termos da presente Chamada 

Pública. 

Petrolina – PE, ______ de agosto de 2021. 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do(a) Estudante 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do(a) Responsável Legal (obrigatório quando estudante tiver idade 

inferior a 18 anos) 



ANEXO II 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Petrolina – PE, ______ de agosto de 2021. 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do interessado(a) ou responsável 

 

DADOS DO ATLETA 

NOME COMPLETO: 

NOME DO PAI:                                                                                                

NOME DA MÃE: 

DATA DE NASC.::                                 IDADE: SEXO: (  ) MASCULINO (  ) FEMININO  

NACIONALIDADE:  NATURALIDADE:  UF: 

COR/RAÇA: (  ) AMARELO (  ) PRETO (  ) BRANCO (  ) PARDO (  ) INDÍGENA 

DOCUMENTOS PESSOAIS 

CPF:  RG: 

VOCÊ POSSUI ALGUM BENEFICIO DO GOVERNO FEDERAL: (  ) SIM (  ) NÃO 

DADOS COMPLEMENTARES 

RUA/AVENIDA:  

BAIRRO:  CEP:  

QUADRA: LOTE: Nº.:  CIDADE:  

E-MAIL:  TELEFONE/CELULAR:  

FORMAÇÃO ESCOLAR 

ESCOLA:  

GRAU DE INSTRUÇÃO: (  ) ENSINO FUNDAMENTAL (  ) ENSINO MÉDIO  

TURNO DE ESTUDO: (  ) MANHÃ (  ) TARDE (  ) NOITE 

UNIFORME/MODALIDADE 

CAMISA: (  ) PP (  ) P (  ) M (  ) G (  ) GG CALÇÃO: (  ) PP (  ) P (  ) M (  ) G (  ) GG 

MEIÃO: TÊNIS: 

MODALIDADE: (  ) CAMPO (  ) FUTSAL 

DIA E HORÁRIO DA ATIVIDADE:  

OBS: Cópias dos seguintes documentos: RG ou certidão de nascimento, comprovante de residência,  

declaração escolar e foto 3x4. 

Nº DE INSCRIÇÃO: 
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