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EDITAL N° 001/2017 – CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA LICENCIATURA MIRACEMA
PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES PARA O CDPPEL/TO
CONVÊNIO ENTRE MINISTÉRIO DO ESPORTE/UNIVERSIDADE FEDERAL DO
TOCANTINS
O Programa Rede CEDES do Ministério do Esporte, por intermédio do Centro de
Desenvolvimento de Pesquisas em Políticas de Esporte e Lazer (CDPPEL/TO) da Rede
Cedes no Estado do Tocantins, representado pela Universidade Federal do Tocantins,
torna pública a abertura das inscrições e estabelece as normas relativas ao processo
seletivo de estudantes para integrarem o CDPPEL/TO.
1. DAS DO PROGRAMA REDE CEDES
O Programa Rede CEDES do Ministério do Esporte tem como objetivo produzir e
socializar informações e conhecimentos que contribuam com o fomento e a qualificação
das políticas públicas, programas e projetos de esporte e de lazer do País.

2. DOS CDPPELs DA REDE CEDES
Os Centros de Desenvolvimento de Pesquisas em Políticas de Esporte e Lazer da Rede
CEDES – CDPPELs são polos aglutinadores de Grupos de Pesquisa, desenvolvidos por
Instituições de Ensino Superior, que articulam territórios em níveis local, estadual,
regional, nacional, internacional e, também, atividades acadêmico-científicas
fundamentadas nas Humanidades.

3.DO CDPPEL/TO
O Centro de Desenvolvimento de Pesquisas em Políticas de Esporte e Lazer da Rede
CEDES no Estado do Tocantins, tem como entidade executora a Universidade Federal do
Tocantins, via Grupo de Estudos em Pedagogia do Esporte e Desenvolvimento Motor
(GEPEDEM).

4. DO EDITAL
O presente Edital tem por objetivo normatizar o processo seletivo de estudantes
regularmente matriculados na Instituição de Ensino Superior (IES) integrante do
CDPPEL/TO, para o desenvolvimento de atividades enquanto bolsista de iniciação
científica junto aos seus grupos de pesquisa e extensão.

5. DAS VAGAS E MODALIDADES DE BOLSAS
Será ofertada 01 (uma) vaga para bolsistas de iniciação científica.

6. DO VALOR E DA DURAÇÃO DAS BOLSAS
O valor da bolsa mensal de iniciação científica é de R$ 400,00 (quatrocentos reais), com
duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogadas por mais 12 (doze) meses de acordo
com as necessidades do CDPPEL/TO.

7. DO FINANCIAMENTO E PAGAMENTO DAS BOLSAS
O financiamento das bolsas será oriundo do Convênio estabelecido entre o Ministério do
Esporte e a Universidade Federal do Tocantins, estando o seu pagamento atrelado aos
repasses financeiros da entidade concedente à convenente.

8. DAS ATRIBUIÇÕES DOS BOLSISTAS
O estudante bolsista de iniciação científica desenvolverá atividades acadêmico-científicas
referentes ao seu plano de trabalho na Instituição de Ensino Superior a qual concorrerá a
vaga, sob a orientação do pesquisador responsável pela pesquisa do CDPPEL/TO,
devendo dedicar 20 (vinte) horas semanais às suas atividades.

9. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO
Para participação no processo seletivo normatizado por este edital, os estudantes deverão
comprovar no ato de inscrição:
1) Comprovante de matrícula;
2) Estar em dia com obrigações acadêmicas
Os documentos devem ser anexados à ficha de inscrição (Anexo I).

10. DAS INSCRIÇÕES E HOMOLOGAÇÃO DOS INSCRITOS
As inscrições serão realizadas por meio eletrônico, devendo o mesmo enviar o formulário
de inscrição (Anexo I) devidamente preenchido e assinado, bem como os demais
documentos exigidos enquanto requisitos para participação no processo seletivo para o email digue_esef@yahoo.com.br no período determinado pelo cronograma do presente
edital. A listagem com a homologação dos inscritos será divulgada na página eletrônica
da UFT, disponível no endereço http://www.uft.edu.br.
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11. DAS ETAPAS DA SELEÇÃO
A seleção será realizada na Instituição de Ensino Superior para a qual concorre à
vaga, constando de um processo de avaliação cuja nota final de 0,0 (zero) a 10,0 (dez),
será atribuída por:
1) Entrevista (peso 6)
Para a entrevista serão analisados, entre outros pontos, os seguintes critérios:
- conhecimento da Rede CEDES;
- conhecimento sobre estudos do lazer;
-conhecimento sobre as funções atribuídas ao cargo (bolsista de iniciação científica);
- capacidade de expressão geral das ideais;
- disponibilidade de tempo;
- capacidade de justificar o interesse pela função.
2) Currículo (peso 4)
DISTRIBUIÇÃO DAS NOTAS DA PROVA DE CURRÍCULO

CERTIFICADO

PONTUAÇÃO INDIVIDUAL

PONTUAÇÃO MÁXIMA

Trabalho completo em evento

0,5

2,0

Resumo publicado em Evento

0,2

1,0

Participação em Evento

0,2

1,0

Participação em projeto de pesquisa

0,5

1,0

Participação em projeto de extensão

0,5

0,5

3

Publicação em revista científica

0,7

1,4

Cursos na área de Lazer

0,5

0,5

Cursos em outras áreas da Educação
Física

0,2

0,6

Estágios na área de Lazer

0,2 (por ano)

0,4

Estágios em outras áreas da Educação
Física

0,1 (por ano)

0,2

Outra graduação na área da saúde ou
licenciatura

0,5

0,5

Coeficiente academico > 9,0

0,6

0,6

Coeficiente acadêmico > 8,0

0,3

0,3

12. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E DOS RECURSOS
A relação do aluno aprovado no processo seletivo e classificado à vaga, será divulgada na página
eletrônica da UFT. Os pedidos de recursos do processo seletivo deverão ser encaminhados à
Coordenação do CDPPEL/TO, através do e-mail digue_esef@yahoo.com.br, no prazo de até 24
(vinte e quatro) horas a partir da data de divulgação dos resultados.
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CRONOGRAMA
Atividade

Data Provável

Publicação do edital
Inscrições
Homologação das inscrições
Entrevistas
Resultados
Homologação dos resultados

02/02/2017
05/02/2017 à 09/02/2017
10/02/2017
13/02/2017
15/02/2017
18/02/2017

13. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Os candidatos aprovados, mas não classificados, constituirão cadastro de reserva, podendo ser
chamados pela ordem de aprovação para atuarem como voluntários, de acordo com as
necessidades do CDPPEL/TO, desde que expressem essa intenção no formulário de inscrições.
É vedada a divisão da mensalidade de uma bolsa entre dois ou mais alunos.
A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
O CDPPEL/TO reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as situações não previstas no
presente Edital.

Palmas/TO, 06 de janeiro de 2017.

RUHENA KELBER ABRÃO FERREIRA
Coordenador do CDPPEL/TO
DIEGO EBLING DO NASCIMENTO
Pesquisador do CDPPEL/TO
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ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO
PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES PARA O CDPPEL/TO
CONVÊNIO ENTRE MINISTÉRIO DO ESPORTE/UNIVERSIDADE FEDERAL DO
TOCANTINS
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO (A)
Nome:
Email:
Telefone/celular:
CPF:
RG:
Número de Matrícula:
Curso:
Data de nascimento: ____/____/______
Justificativa do interesse em participar do CDPPEL/TO

Há interesse em participar como vonluntário do projeto?
( ) sim
( ) não
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ANEXO II
FICHA DE RECURSO
PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES PARA O CDPPEL/TO
CONVÊNIO ENTRE MINISTÉRIO DO ESPORTE/UNIVERSIDADE FEDERAL DO
TOCANTINS
IDENTIFICAÇÃO DO(A) CANDIDATO(A)

Nome:
Email:
Telefone/celular:
CPF:
RECURSO

__________________, ____, de ________________ de 2016.
________________________________________
Assinatura do(a) candidato (a)
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