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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 007/PMJ/2019

 
Objeto: Chamamento Público de instituições e/ou mantenedoras de instituições educacionais

privadas que sejam comunitárias, filantrópicas e confessionais, sem fins lucrativos, regularmente constituídas,
com sede no Município de Joinville e que ofertam os cursos de Educação Física Bacharelado e/ou Licenciatura
reconhecidos pelo MEC, para disponibilização de 60 acadêmicos devidamente matriculados e cursando, para
auxiliarem a Secretaria de Esportes em atividades esportivas, desportivas e recreativas ofertadas aos munícipes de
Joinville.

 
ESCLARECIMENTO:

 
Recebido em 13 de setembro de 2019 às 12h07min.
 
1º Questionamento: No item 6.1. "d" deve ser apresentada a cópia autenticada do registro do

curso de educação física no ministério da educação. O documento neste caso a ser apresentado pode ser a
resolução que autoriza a oferta do curso publicado no diário ofici al?

 
Resposta: Não.
 
2º Questionamento: No item 8.4.10 deve ser apresentada a cópia autenticada da autorização

da oferta, o documento a ser apresentado pode ser a resolução que autoria a oferta do curso publicado no diário
oficial?

 
Resposta: Sim, a apresentação deste documento oficial é válido.
 
3º Questionamento: Os documentos a serem apresentados no item 6.1 "d" e 8.4.10, neste caso,

são os mesmos?
 
Resposta: Os documentos à serem apresentados são distintos, visto que no item 6.1.d trata-se

de registro do curso de educação física e no item 8.4.10 trata-se de autorização da oferta de curso de Educação
Física, nas modalidades Licenciatura e Bacharel.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Pricila Piske Schroeder, Gerente, em 16/09/2019,
às 15:32, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539,
de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o
código verificador 4600420 e o código CRC 8CFA2A57.
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