
 

REGULAMENTO PARA INGRESSO NA MODALIDADE NATAÇÃO DO 

PROGRAMA DE INICIAÇÃO DESPORTIVA - PID 2019 

 

Este documento regra o processo de ingresso em vagas novas para a modalidade 

Natação do Programa de Iniciação Desportiva - PID, da Secretaria de Esportes do 

Município de Joinville (SC), para o ano de 2019. 

 

1  CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

1.1 O Programa de Iniciação Desportiva - PID é uma iniciativa do Município de 

Joinville (SC), por meio da Secretaria de Esportes, que oferece atividades gratuitas, 

em diversas modalidades esportivas, a crianças e adolescentes regularmente 

matriculadas em escolas da rede pública e privada de Joinville (SC). 

 

1.2 Para a modalidade Natação para o ano de 2019, exclusivamente, o ingresso em 

novas vagas dar-se-á por meio de processo de seleção, estabelecido conforme os 

termos deste regulamento. 

 

1.3 Orientações sobre etapas físicas e eletrônicas deste processo constarão no site do 

Município de Joinville (joinville.sc.gov.br),  tendo  como guia geral o conteúdo 

disponível no link   https://www.joinville.sc.gov.br/eventos/inscricao-processo-seletivo-

modalidade-natacao-do-programa-de-iniciacao-desportiva-pid-05-08-2019. 

 

2 DAS VAGAS 

 

2.1 Serão oferecidas 80 novas vagas na modalidade Natação, distribuídas conforme a 

tabela  do  item  2.3 deste regulamento. 

 

2.2 As aulas serão ministradas na Escola de Natação C3, localizada na  Rua José 

Elias Giuliari, 71 - Boa Vista, Joinville - SC, 89205-310, por meio de contrato com o 

Município de Joinville e supervisionadas pela Secretaria de Esportes. 

 

2.3 A tabela a seguir detalha número de vagas, turma, tamanho da piscina, dias e 

horários de oferta das aulas de acordo com a faixa etária (idade) das crianças: 

 

TABELA  

 

PARA NASCIDOS NO ANO DE 2009 E 2010 

Nº DE VAGAS TURMA DIAS HORÁRIO PISCINA 

12 01 3ª e 5ª feira 08h30 às 9h15 Pequena 

12 02 3ª e 5ª feira 13h30 às 14h15 Pequena 
08 03 2ª e 4ª feira 14h15 às 15h00 Pequena 
08 04 3ª e 5ª feira 14h15 às 15h00 Pequena 
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PARA NASCIDOS NO ANO DE 2007 E 2008 

Nº DE VAGAS TURMA DIAS HORÁRIO PISCINA 

07 05 2ª e 4ª feira 08h30 às 9h15 Grande 

07 06 3ª e 5ª feira 08h30 às 9h15 Grande 
06 07 2ª e 4ª feira 13h30 às 14h15 Grande 
07 08 3ª e 5ª feira 13h30 às 14h15 Grande 
06 09 2ª e 4ª feira 14h15 às 15h00 Grande 
07 10 3ª e 5ª feira 14h15 às 15h00 Grande 

 

 

 

3 DO CRONOGRAMA 

 

3.1 O processo de ingresso na modalidade Natação do PID 2019 ocorrerá conforme 

as seguintes etapas e datas, detalhadas ao longo deste regulamento: 

 

DATA FASE DESCRIÇÃO ONDE 
05/08/2019 
das 8h00 
às 17h00 

Inscrição Ato do responsável 
legal pela criança 
em inscrevê-la 
para concorrer a 
uma vaga. 

https://www.joinville.sc.gov.br/eventos/inscri
cao-processo-seletivo-modalidade-natacao-
do-programa-de-iniciacao-desportiva-pid-
05-08-2019. 
 

06/08/2019 
a qualquer 
horário 

Pré- 
classificação 

Ato do Município 
de Joinville 
publicar lista das 
crianças pré-
classificadas às 
vagas, conforme 
ordem de data e 
horário de 
inscrição. 

 https://www.joinville.sc.gov.br/publicacoes/
documentacao-processo-seletivo-
modalidade-natacao-do-programa-de-
iniciacao-desportiva-pid-2019. 

06/08/2019 
a qualquer 
horário 

Convocação 
de pré-
classificados 

Ato do Município 
de Joinville 
comunicar os pré-
classificados, 
individualmente, 
para que 
apresentem 
documentos. 

Via -mail 

07 e 
08/08/2019 
das 9h00 
às 15h00 

Apresentação 
de documentos 

Ato do responsável 
legal pela criança 
pré-classificada 
apresentar 
documentos 
exigidos. 

Comparecer na Sede da Secretaria de 
Esportes – SESPORTE, Rua Inácio Bastos, 
nº 1084 – Bucarein – Joinville/SC – 89202-
310 

09/08/2019 
a qualquer 
horário 

Classificação Ato do Município 
de Joinville de 
homologar a lista 
de classificados 

 https://www.joinville.sc.gov.br/publicacoes/
documentacao-processo-seletivo-
modalidade-natacao-do-programa-de-
iniciacao-desportiva-pid-2019. 
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que terão direito de 
frequentar as aulas 
da modalidade de 
Natação em 2019. 

09/08/2019 
a qualquer 
horário 

Lista de espera Ato do Município 
de Joinville 
publicar lista de 
candidatos 
classificados e em 
espera, para casos 
de vacância de 
vagas 

 https://www.joinville.sc.gov.br/publicacoes/
documentacao-processo-seletivo-
modalidade-natacao-do-programa-de-
iniciacao-desportiva-pid-2019. 

A partir de 
12/08/2019 

Início das 
aulas 

Ato das crianças 
classificadas 
comparecerem às 
aulas da 
modalidade de 
Natação 

Escola de Natação C3, Rua José Elias 
Giuliari, nº 71 – Boa Vista, Joinville/SC, 
89205-310 

 

 

4 DA INSCRIÇÃO 

 

4.1 A inscrição é gratuita. 

 

4.2 A inscrição ocorrerá, exclusivamente, por meio de formulários eletrônicos a serem 

disponibilizados no site do Município de Joinville (joinville.sc.gov.br), por meio do link 

https://www.joinville.sc.gov.br/eventos/inscricao-processo-seletivo-modalidade-

natacao-do-programa-de-iniciacao-desportiva-pid-05-08-2019. 

 

4.3 Haverá um formulário eletrônico para cada turma. 

 

4.4 O interessado deverá optar pelo formulário condizente com a turma em que deseja 

inscrever a criança. 

 

4.5 Cada formulário terá quantidade de inscrições limitada a até 05 vezes o número de 

vagas disponíveis para a turma correspondente (por  exemplo, para a  Turma 01, 

serão permitidas até 60 inscrições, encerrando-se automaticamente o acesso ao 

formulário  após este limite). 

 

4.6 Os formulários estarão disponíveis para preenchimento e envio de dados no dia 

05/08/2019 – segunda, a partir das 8h00 às 17h00. 

 

4.7 Em cada formulário, o interessado deverá: 

4.7.1 preencher os seguintes campos: 

4.7.1.1 e-mail do responsável legal pela criança; 

4.7.1.2 nome completo da criança; 

4.7.1.3 data de nascimento da criança; 

4.7.1.4 número de Certidão de Nascimento ou de RG da criança; 

4.7.1.5 nome da escola que a criança frequenta; 
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4.7.1.6 turno escolar que a criança frequenta: 

4.7.1.7 nome completo do responsável legal; 

4.7.1.8 número do CPF do responsável legal; 

4.7.1.9 telefone de contato do responsável legal. 

4.7.2 clicar em botão "Enviar" para efetuar a inscrição. 

 

4.8 O interessado receberá mensagem confirmando o envio dos dados no e-mail 

informado conforme o item 4.7.1.1 deste regulamento. 

 

4.9 Se uma criança for inscrita mais de uma vez ou em mais de uma turma, será 

considerada a primeira inscrição, por data e hora de envio do formulário, para fins de 

pré-classificação. 

 

4.10 Ao preencher e enviar o formulário, o interessado declarará ter lido e estar de 

acordo com os termos  deste regulamento. 

 

4.11 O Município de Joinville não se responsabiliza por quaisquer erros ou 

inconsistências nos dados informados no formulário eletrônico nem por quaisquer 

eventualidades técnicas que dificultem ou impeçam o interessado de submeter as 

informações  ou receber o e-mail de confirmação do envio. 

 

5 DA PRÉ-CLASSIFICAÇÃO 

 

5.1 A pré-classificação será feita pela Secretaria de Esportes segundo o critério de 

data e hora de recebimento da inscrição. 

 

5.2 Lista de crianças inscritas, com destaque para as crianças pré-classificadas em 1ª 

chamada, será publicada em 06/08/2019, a qualquer horário, no site do Município de 

Joinville (joinville.sc.gov.br), no link 

 https://www.joinville.sc.gov.br/publicacoes/documentacao-processo-seletivo-

modalidade-natacao-do-programa-de-iniciacao-desportiva-pid-2019.,  ficando  

disponível para consulta futura. 

 

6 DA CONVOCAÇÃO DOS PRÉ-CLASSIFICADOS 

 

6.1 O responsável legal pela criança pré-classificada em 1ª chamada, conforme item 

5.2 deste regulamento será comunicado por e-mail a apresentar documentos, 

conforme item 7 deste regulamento. 

 

6.2 Esta comunicação se dará, exclusivamente, por meio do e-mail inserido no 

formulário de inscrição, conforme item 4.7.1.1 deste regulamento.  

 

6.3 O Município de Joinville não se responsabiliza por quaisquer eventualidades 

técnicas relacionadas ao recebimento desta comunicação por e-mail por parte dos 

interessados (ficar atento à sua caixa de entrada e /ou lixo eletrônico). 
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7 DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS 

 

7.1 O responsável legal ou familiar maior de 18 anos pela criança pré-classificada em 

1ª chamada deverá reunir os seguintes documentos: 

7.1.1 Certidão de nascimento ou RG da criança, conforme informado no ato da 

inscrição; 

7.1.2 Atestado de frequência escolar da escola que a criança frequenta; 

7.1.3 CPF do responsável legal ou do familiar maior de 18 anos, conforme 

informado no ato da inscrição. 

 

7.2 Os documentos reunidos conforme o item 7.1 deverão ser entregues na Sede da 

Secretaria de Esportes, localizada na Rua Inácio Bastos, 1084 - Bucarein, Joinville - 

SC, 89202-310, nos dias 07/08/2019 ou 08/08/2019, das 9h00 às 15h00. 

 

7.3 Os documentos serão analisados no ato da entrega e servirão de critério para a 

lista de classificados do processo. 

 

7.4 Serão desclassificados do processo de seleção: 

7.4.1 criança cujo responsável legal ou familiar maior de 18 anos apresentar 

documentação incompleta ou incondizente com as informações prestadas no 

ato da inscrição; 

7.4.2 criança cujo responsável legal ou familiar maior de 18 anos não 

apresentar documentação no local, datas e horários estabelecidos conforme os 

itens 7.1 e 7.2 deste regulamento. 

 

8 DA CLASSIFICAÇÃO 

 

8.1 A classificação de crianças que terão direito a vaga será feita pela Secretaria de 

Esportes, com base na lista de pré-classificação em 1ª chamada e nos documentos 

apresentados pelo responsável legal ou familiar maior de 18 anos de cada pré-

classificado. 

 

8.2 Lista de crianças classificadas que terão direito a vaga na modalidade Natação do 

PID 2019 será publicada em 09/08/2019, a qualquer horário, no site do Município de 

Joinville (joinville.sc.gov.br),  no link  

 https://www.joinville.sc.gov.br/publicacoes/documentacao-processo-seletivo-

modalidade-natacao-do-programa-de-iniciacao-desportiva-pid-2019., ficando  

disponível para consulta futura. 

 

9 DA LISTA DE ESPERA 

 

9.1 Havendo vacância de vagas, a qualquer momento, ao longo do ano, o responsável 

legal pela criança em espera será comunicado pelo e-mail informado no ato da 

inscrição a apresentar documentos, nos mesmos ritos e regras dos subitens do item 7 

deste regulamento. 
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9.2 Novas chamadas de crianças inscritas, se ocorrerem, serão feitas pela Secretaria 

de Esporte por ordem de data e hora de envio das inscrições. 

 

9.3 Lista de crianças pré-classificadas e em espera será publicada em 09/08/2019 a 

qualquer horário, no site do Município de Joinville (joinville.sc.gov.br), no link 

HTTPS:  https://www.joinville.sc.gov.br/publicacoes/documentacao-processo-seletivo-

modalidade-natacao-do-programa-de-iniciacao-desportiva-pid-2019.,  ficando 

disponível para consulta futura. 

 

10 DAS AULAS 

 

10.1 As aulas iniciar-se-ão a partir de 12/08/2019, no local, nas datas e horários 

dispostos nos itens 2.2 e 2.3 deste regulamento. 

 

10.2 Estão sujeitas à perda do direito à vaga crianças classificadas que: 

10.2.1 Deixarem de cumprir normas e regras do estabelecimento em que serão 

ministradas as aulas da modalidade Natação do PID 2019; 

10.2.2 Apresentarem 03 (três) faltas injustificadas  ao longo  do período em que 

frequentar  as  aulas da modalidade Natação. 

 

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

11.1 Fica disponível para esclarecimentos de dúvidas a respeito deste processo: 

11.1.1 E-mail pid.sesporte@gmail.com; 

11.1.2 Sede da Secretaria de Esportes, localizada na Rua Inácio Bastos, 1084 - 

Bucarein, Joinville - SC, 89202-310, de segunda a  sexta-feira, das 8h às 14h. 

 

11.2 Fica disponível para denúncia, reclamação, sugestão ou elogio a respeito deste 

processo: 

11.2.1 Formulário eletrônico de ouvidoria, disponível por meio do link 

https://www.joinville.sc.gov.  br/servicos/registrar-manifestacao-a-ouvidoria/; 

11.2.2 Telefone 156, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, exceto 

feriados e pontos facultativos. 

 

11.3 Todos este processo terá orientações e documentação disponível de forma 

eletrônica no  site do Município de Joinville (joinville.sc.gov.br), por meio dos links: 

11.3.1 https://www.joinville.sc.gov.br/eventos/inscricao-processo-seletivo-

modalidade-natacao-do-programa-de-iniciacao-desportiva-pid-05-08-2019. 

em que ficarão  disponíveis as orientações gerais, enquanto o processo estiver 

vigente; 

11.3.2  https://www.joinville.sc.gov.br/publicacoes/documentacao-processo-

seletivo-modalidade-natacao-do-programa-de-iniciacao-desportiva-pid-2019.em 

que ficarão disponíveis todos  os documentos e conteúdos relacionados  ao 

processo, para fins  de transparência  e consulta. 
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11.4 Casos controversos ou omissos em relação às regras, pré-classificação, 

classificação e outros aspectos deste processo de seleção serão decididos pelo 

Município de Joinville, por meio da  Secretaria de Esportes. 

 

 

 

Joinville, 31 de julho de 2019. 

 

 

Estevan Cattoni 

Secretário  

 


