
Anexo II: Formato de pontuação de técnicos/guias

Critérios / Subcritérios
Unidade de 

Medida

Pontuação 

Máxima Possível
Forma de comprovação

1) Importância da Modalidade 5

Opções de 

Resposta

Pontos

2) Categoria 5

Opções de 

Resposta

Pontos

3) Formação Profissional 5

Opções de 

Resposta

Pontos

4) Títulos 5

Opções de 

Resposta

Pontos

5) Avaliação Técnica-Curricular 20

Opções de 

Resposta

Pontos

Opções de 

Resposta

Pontos

Opções de 

Resposta

Pontos

Opções de 

Resposta
1º 2º 3º 4º

Pontos 5 4

Opções de 

Resposta
1º 2º 3º 4º

Pontos 4 3

Alternativas / Pontuação

1.1) 

Qual a importância da modalidade?

Ficha de Cadastro no Bolsa Atleta

5 4 3

3.1) 

Qual a formação profissional do técnico ou guia? Pós-Graduado Graduado Provisionado

2.1) 

Qual a categoria profissional do técnico ou guia?
Internacional Nacional Estadual Regional Municipal Sem Categoria

5 4 3 2 1 0

Currículo Esportivo

Currículo Esportivo. Pontuação não 

cumulativa. Vale a maior
2 0

5.2) 

Participou de edição de Jogos Olímpicos de Verão ou Jogos Paralímpicos, organizados pelo Comitê 

Olímpico Internacional ou Comitê Paralímpico Internacional, como atleta, técnico, membro de 

comissão técnica ou guia?

5.1) 

Participou da seleção nacional da modalidade enquanto atleta, técnico, membro de comissão 

técnica ou guia, em campeonatos oficiais de âmbito Olímpico / Paralímpico ou Mundial na 

modalidade a qual está pleiteando a bolsa?

Currículo Esportivo. Pontuação não 

cumulativa. Vale a maior

5 4 3 2 1 0

4.1) 

Durante a carreira, na condição de técnico ou guia, conquistou posição entre os três melhores em 

competição de alguma destas sub-categorias?

Olímpico / 

Paralímpico ou 

Mundial

Panamericano Sulamericano Brasileiro

Estadual / 

Seletiva / 

FESPORTE

NÃO

Currículo Esportivo

5.4) 

Modalidade Coletiva: Qual a melhor classificação obtida por equipe treinada pelo candidato, da 

categoria a qual está se candidatando, nos últimos 5 anos, em competição de âmbito mundial ou 

sulamericano/panamericano da modalidade, por clube/associação ou seleção nacional?

Modalidade Individual: Qual a melhor classificação obtida por atleta/paratleta que tenha sido 

treinado pelo candidato, da categoria a qual está se candidatando, nos últimos 5 anos, em ranking 

de âmbito mundial ou sul-americano/panamericano da modalidade?

9º em diante ou 

sem participação ou 

ranking

Currículo Esportivo. Pontuação não 

cumulativa. Vale a maior

0

5.3) 

Houve convocação de atleta/paratleta sob a supervisão e treinamento do candidato à seleção 

nacional, da categoria a qual está se candidatando, da modalidade nos últimos dois anos? Currículo Esportivo. Pontuação não 

cumulativa. Vale a maior

1 0

Karatê / Xadrez / 

Vôlei de Duplas

SIM NÃO

2 0

SIM NÃO

Atletismo / Natação / 

Futsal Masc. / Basquetebol 

/ Voleibol / Futebol

5

Handebol / Judô

4

Tênis de Mesa / Ciclismo / 

Ginástica Artística / 

Ginástica Rítmica / Tênis

3 2

Bocha / Bolão 16 / 

Bolão 23 / Remo / 

Triatlo / Tiro / Futsal 

Feminino / 

Taekwondo / 

Punhobol / Hipismo

1

SIM NÃO

Cópia de Certificado ou Diploma, ou da 

Carteira do CREF. Caso não tenha CREF, é 

obrigatória a apresentação de comprovante 

de realização de curso de habilitação da 

respectiva modalidade

5º a 8º

1

5º a 7º

1

3

2

Sem formação acadêmica. Obrigatória a comprovação de 

cursos de habilitação da respectiva Federação / 

Confederação da modalidade

0

5.5) 

Modalidade Coletiva: Qual a melhor classificação obtida por equipe treinada pelo candidato, da 

categoria a qual está se candidatando, nos últimos 5 anos, em competição de âmbito nacional da 

modalidade, por clube/associação ou seleção estadual?

Modalidade Individual: Qual a melhor classificação obtida por atleta/paratleta que tenha sido 

treinado pelo candidato, da categoria a qual está se candidatando, nos últimos 5 anos, em ranking 

de âmbito nacional da modalidade?

8º em diante ou 

sem participação ou 

ranking

Currículo Esportivo. Pontuação não 

cumulativa. Vale a maior

0



Opções de 

Resposta
1º 2º 3º 4º

Pontos 3 2

Opções de 

Resposta
1º 2º 3º 4º

Pontos 3 2

Opções de 

Resposta
1º 2º 3º 4º

Pontos 6 4

6) Importância para a SESPORTE 20

Opções de 

Resposta

Pontos

Opções de 

Resposta

Pontos

Opções de 

Resposta

Pontos

Opções de 

Resposta

Pontos

Opções de 

Resposta

Pontos

Opções de 

Resposta

Pontos

Currículo Esportivo. Pontuação não 

cumulativa. Vale a maior

5º em diante ou sem participação ou ranking

1 0

6.2) 

Acumulou treinamento de atletas/paratletas individuais ou equipes coletivas de diferentes naipes 

(masculino e feminino), no ano anterior ao pleito?

SIM NÃO

Declaração Específica do Candidato

4 0

6.1) 

Registrou, como voluntário, participação em ações e projetos da SESPORTE no Programa de 

Iniciação Desportiva (PID), no MEXA-SE, no Festival Paralímpico, na Rua do Lazer, no Lazer nos 

Bairros ou outros eventos da SESPORTE, no ano anterior ao pleito, com pelo menos 20% (vinte por 

cento) da carga horária de treinamento mensal? Ou ainda, introduziu paratleta no paradesporto 

após observação técnica? 

SIM NÃO

Declaração Específica do Candidato

2 0

6.4) 

Acumulou treinamento em mais de uma categoria (Jogos Abertos de Santa Catarina, Abertos de 

Santa Catarina e Parajoguinhos, Categoria Olimpíada Estudantil de Santa Catarina e Paradesportivo, 

Categoria Jogos Escolares de Santa Catarina e Paradesportivo), no ano anterior ao pleito?

SIM NÃO

Declaração Específica do Candidato

5 0

6.3) 

Participou de competição do calendário da FESPORTE como atleta/paratleta, técnico, membro de 

comissão técnica ou guia, no ano anterior ao pleito, representando o município de Joinville/SC?

SIM NÃO
Súmula ou equivalente, notícia ou registro 

em site oficial
5 0

2 0

6.6) 

Participou dos Jogos Escolares de Joinville/SC ou Festival Paralímpico do ano anterior ao pleito na 

condição de técnico, árbitro, mesário, delegado ou coordenador da competição?

SIM NÃO
Declaração da SESPORTE, súmula ou 

equivalente 

Certificado, Diploma, Boletim ou equivalente

6.5) 

Ministrou ou realizou cursos de capacitação voltados à atuação enquanto técnico/guia, no ano 

anterior ao pleito?

SIM NÃO

2 0

5.7.1) Paradesporto:                                                                                                               Modalidade 

Coletiva: Qual a melhor classificação obtida por equipe treinada pelo candidato, nas últimas duas 

edições, da categoria a qual está se candidatando, em competição do calendário da FESPORTE? 

Modalidade Individual: Qual a melhor classificação obtida por atleta/paratleta que tenha sido 

treinado pelo candidato, da categoria a qual está se candidatando, nas últimas duas edições de 

competição do calendário da FESPORTE?  

5º em diante ou sem participação ou ranking

Currículo Esportivo. Pontuação não 

cumulativa. Vale a maior

2 0

5º em diante ou sem participação ou ranking

01

5.7) 

Modalidade Coletiva: Qual a melhor classificação obtida por equipe treinada pelo candidato, da 

categoria a qual está se candidatando, nas 2 últimas edições de competição do calendário da 

FESPORTE?

Modalidade Individual: Qual a melhor classificação obtida por atleta/paratleta que tenha sido 

treinado pelo candidato, da categoria a qual está se candidatando, nas 2 últimas edições de 

competição do calendário da FESPORTE?

Currículo Esportivo. Pontuação não 

cumulativa. Vale a maior

5.6) 

Modalidade Coletiva: Qual a melhor classificação obtida por equipe treinada pelo candidato, nos 

últimos 5 anos, da categoria a qual está se candidatando, em competição de âmbito estadual da 

modalidade, por clube/associação?

Modalidade Individual: Qual a melhor classificação obtida por atleta/paratleta que tenha sido 

treinado pelo candidato, da categoria a qual está se candidatando, nos últimos 5 anos, em ranking 

de âmbito estadual da modalidade?


