
MOVIMENTA JOINVILLE -  INICIAÇÃO DESPORTIVA - 2022

REGULAMENTO DE INSCRIÇÕES

PARTICIPAÇÃO

Crianças e adolescentes de 5 anos à 17 anos, considerando o ano de nascimento
(2005-2017), estudantes da rede regular de ensino de Joinville (municipal, estadual,
federal e particular) conforme as faixas etárias das modalidades esportivas ofertadas.

1. DO CRONOGRAMA

DATAS CRONOGRAMA LOCAL

09 FEV Publicação do Regulamento de
inscrições e Tabela de modalidades
da 1ª Etapa

www.joinville.sc.gov.br

11 a 16 DE
FEV

Período de inscrições online: das 9h
do dia 11/02 às 14h  do dia 16/02. (1ª
Etapa)

www.joinville.sc.gov.br
seguir o caminho ⇒ Educação ⇒

25 FEV Divulgação do resultado:
contemplados/não contemplados e
lista de espera.

www.joinville.sc.gov.br

02 a 08 MAR Início das aulas de iniciação
esportiva da 1ª etapa

Local da aula conforme tabela de
modalidades.

02 a 12 MAR Validação da inscrição através da
entrega do comprovante de
matrícula/atestado de frequência.*

Local da aula diretamente com o
professor da turma.
*documento obtido pelo
responsável na unidade
escolar do estudante

a partir de
14 MAR

Convocação de estudantes da lista
de espera conforme surgimento de
vagas.
*com exceção das turmas de vela

classe Optimist

Através de telefone/email
inseridos no formulário
eletrônico.

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


14 MAR até
20 ABR

Convocação de estudantes da lista
de espera das turmas de vela classe
Optimist

Através de telefone/email
inseridos no formulário
eletrônico.

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1 As inscrições para as turmas do Programa Movimenta Joinville - Iniciação Desportiva
2022 serão realizadas por meio eletrônico (formulário googleforms) de acordo com o
cronograma (item 1).

2.2. Para efetuar a inscrição o responsável pelo aluno deverá seguir os passos:

a) Ler atentamente o regulamento;
b) Acessar a tabela de modalidades que contém as informações de local da aula,

horário, ano do nascimento permitido para a turma e quantidade de vagas,
disponível em: www.joinville.sc.gov.br, seguir o caminho:⇒ Educação ⇒

c) Acessar o endereço eletrônico www.joinville.sc.gov.br, seguir o caminho: ⇒
Educação ⇒ ;

d) Clicar em formulário eletrônico;
e) Preencher os dados do responsável e anexar o documento;
f) Ler e aceitar o termo de responsabilidade;declarar que leu o regulamento;
g) Selecionar uma modalidade e em seguida a turma (observar a ano de nascimento

permitido para a mesma);
h) Preencher corretamente os dados do estudante e responder as perguntas;
i) Ao finalizar o preenchimento clicar em enviar e um email automático será

encaminhado ao email cadastrado.

2.3. Documentos que devem ser anexados no formulário de inscrição (tamanho máximo
10 mb):

● Documento de identidade com foto do responsável.
● Certidão de nascimento ou documento de identidade do estudante;

2.4. Demais documentos que devem ser entregues a partir do início das aulas conforme
cronograma (item 1):

● Comprovante de matrícula ou atestado de frequência do estudante obtido
pelo responsável na secretaria da entidade escolar em 2022.

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


3. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS

3.1. As vagas disponíveis por turmas e modalidades serão preenchidas conforme a ordem
de recebimento dos formulários e validação dos mesmos. Após o número de vagas estar
completo, as próximas inscrições entrarão na lista de espera da turma escolhida.

3.2. Se houver inscrição duplicada, será considerado o formulário com entrega mais
recente;

3.3. As inscrições com erros de preenchimento, que impossibilitem identificar se
corresponde aos critérios para a modalidade/turma ou com documentos faltantes não
serão contempladas.

4. DA VALIDAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

4.1. Para que a inscrição seja validada:

a) Necessário preenchimento e envio correto do formulário e documentos solicitados;
b) Contemplados terão 10 dias corridos para entregar o documento do item 2.4.

4.2. Os contemplados terão sua inscrição validada após a entrega do documento exigido
no item 2.4 conforme o cronograma (item 1), sujeito à anulação da inscrição.

OBSERVAÇÃO: Inscrições para o núcleo SESC - Vila Nova serão diretamente no
local. Agendar o horário para realizar matrícula pelo telefone (whatsapp):
34346991.

5. DO CANCELAMENTO DA VAGA

5.1. O estudante que faltar por 3 (três) vezes consecutivas ou 5 (cinco) vezes alternadas
sem justificativa terá sua vaga cancelada e a mesma será disponibilizada para o próximo
da lista de espera. Obs: a falta deve ser justificada com o professor na aula seguinte ao(s)
dia(s) da(s) falta(s) através da entrega/apresentação de documento (atestado/declaração)

5.2. As faltas serão consideradas a partir da primeira semana de aula conforme
cronograma (item 1).

5.3. Para o estudante que for convocado por telefone ou email, será exigido a
apresentação do comprovante de matrícula ou frequência escolar na semana seguinte ao



recebimento da ligação ou envio do email, prazo de 10 dias corridos para entregar ao
professor da turma;

5.4. Caso o responsável pelo estudante não realize a entrega do documento exigido no
item 2.5 no prazo, sua vaga será anulada, se houver lista de espera para a turma, outro
estudante será contemplado.

6. DA LISTA DE ESPERA

6.1. Ao surgir a vaga em turmas com lista de espera, a Sesporte entrará em contato por
telefone/email convocando para a mesma. O estudante convocado deverá comparecer na
semana seguinte à convocação e entregar cópia do comprovante de matrícula/atestado
de frequência, validando a sua inscrição (prazo de 10 dias úteis).

6.2. Será considerada como data de convocação a do email enviado pela Sesporte.

7. DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. Este regulamento é referente às inscrições para as turmas de iniciação esportiva
abertas na 1ª etapa de 2022. As inscrições terão validade até dezembro de 2022.

7.2. As aulas de iniciação esportiva ofertadas pela Secretaria de Esportes são gratuitas;

7.3. Os estudantes devem utilizar vestimentas e calçados adequados para a prática de
atividades físicas, porém o programa de Iniciação Desportiva não obriga a compra de
uniformes. Fica a critério dos responsáveis adquirir ou não uniforme de modalidades
específicas;

7.4. A Sesporte NÃO oferece transporte de ida ou volta para os locais das aula;

7.5. Os responsáveis pelo deslocamento dos alunos devem estar atentos ao horário de
início e término da aula, para que o aluno não tenha nenhum prejuízo ou contratempo de
permanecer sozinho no local da aula.

7.6. A quantidade de vagas por turma é definida de acordo com o local e especificidades
de cada modalidade; Poderá haver alteração de acordo com o nível de gravidade da
Pandemia de Covid 19.

7.7. Seguindo as portarias do Estado e decretos municipais vigentes no início das aulas
em relação à Pandemia de Covid 19, a quantidade de estudantes por turma poderá sofrer
alterações e iniciar com ocupação reduzida*.



Obs: redução de até 50% da capacidade máxima, considerando espaço, modalidade
e protocolos vigentes. Os contemplados serão convocados conforme critério de
inscrição.

7.8. Não nos responsabilizamos por dados de telefone/email fornecidos incorretamente no
formulário de inscrição; Caso tenha dúvidas a respeito, estamos à disposição para
maiores esclarecimentos.

7.7. Seguindo as portarias do Estado e decretos municipais vigentes no início das aulas
em relação à Pandemia de Covid 19, a quantidade de estudantes por turma poderá sofrer
alterações e iniciar com ocupação reduzida*.

Obs: redução de até 50% da capacidade máxima, considerando espaço, modalidade
e protocolos vigentes. Os contemplados serão convocados conforme critério de
inscrição.

Equipe Movimenta Joinville - Iniciação Desportiva

Área de Esporte Educacional e de Participação

(47) 3433 1160 / sesporte.ute.aep@joinville.sc.gov.br

Secretaria de Esportes - Prefeitura Municipal de Joinville


