
REGULAMENTO INSCRIÇÃO DO PROGRAMA
MOVIMENTA JOINVILLE - ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE

1. PARTICIPAÇÃO

Munícipes joinvilenses a partir dos 18 anos.

1.2. CRONOGRAMA DE PARTICIPAÇÃO

DATAS Cronograma Local

21/02 à 24/02/2022 Período de inscrições Programa
Movimenta Joinville - Atividade
Física e Saúde: a partir das 10h do
dia 21/02 às 23h59 do dia
24/02/2022.

https://www.joinville.sc.gov.br/

28/02/2022 Divulgação das inscrições. https://www.joinville.sc.gov.br/

02/03 à 08/03/2022 Matrícula presencial diretamente nos
dias, horários e locais de aula.

https://www.joinville.sc.gov.br/
(Conforme tabela de horários)

A partir do dia
02/03/2022

Início das aulas. Conforme tabela de horários.

2. INSCRIÇÃO

2.1. A inscrição se dará nos dias 21 a 24 de fevereiro através do Portal da Prefeitura
conforme tabela de horários.
2.2. O preenchimento das vagas será por ordem de inscrição no site.
2.3. Após o número de vagas de cada turma serem preenchidas, as próximas inscrições
entrarão na Lista de Espera.

3. MATRÍCULA
3.1. Para efetuar a matrícula é obrigatório o comparecimento ao local, dia e horário de aula
previsto na tabela de horários.
3.2. Período de matrícula: 02/03 à 08/03.
3.3. Na impossibilidade do aluno ou responsável comparecer para efetivar a matrícula, esta
poderá ser feita por meio de procuração particular de simples teor. Ressalta-se que a
matrícula deve ser realizada presencialmente.

https://www.joinville.sc.gov.br/
https://www.joinville.sc.gov.br/
https://www.joinville.sc.gov.br/
https://www.joinville.sc.gov.br/


4. CANCELAMENTO DA VAGA

4.1. A aluna/aluno que faltar 2 (duas) vezes consecutivas na aula, no período do mês, sem
justificativa(diretamente ao professor da turma), terá sua vaga direcionada para a Lista de
Espera.

5. PARTICIPAÇÃO MASCULINA

5.1. 10% das vagas existentes nos grupos serão de prioridade masculina.

5.2. Após este percentual o aluno entrará em lista de espera.

Neste momento, em função da Pandemia Covid 19, as ações do Programa Movimenta
Joinville - Atividade Física e Saúde serão norteadas pela portaria vigente:
SES/FESPORTE nº 1016 de 13/09/2021 ou outra que venha a substituir.


