EDITAL Nº 158-2021
COMUNICA
A
TODOS
OS
EVENTUAIS
INTERESSADOS QUE O MUNICÍPIO REALIZARÁ O
CADASTRO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM
FACE DA DISPONIBILIZAÇÃO DE BOLSAS DA
ESCOLINHA DE FUTEBOL DA ASSOCIAÇÃO
ATLÉTICO JUNIORS DE FUTEBOL
O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA – RS, no uso de suas atribuições legais,
considerando a finalidade de fomentar o esporte entre as crianças e adolescentes do Município, bem
como a celebração de termo de fomento entre o Município de Serafina Corrêa e a Associação Atlético
Juniors de Futebol, através do Processo de Inexigibilidade de Chamamento Público nº 15/2021,
autorizado pela Municipal 3.917/2021, mediante presente chamamento, comunica a todos que o
Município de Serafina Corrêa cadastrará eventuais interessados em bolsas para participar da
Escolinha de Futebol da Associação Atlético Juniors de Futebol, conforme segue:
1.Os cadastros serão realizados de 07 a 22 de outubro de 2021, nos horários das 8h30h às 11h e das
14h às 17h, no Telecentro, anexo educacional, localizado no Centro Administrativo Municipal, Av. 25 de
Julho, 202, Centro.
2.As bolsas destinam-se exclusivamente a crianças e adolescentes de 6 (seis) a 16 (dezesseis) anos,
residentes no Município e matriculados em escolas públicas.
3.Os pais ou responsáveis legais pelas crianças e adolescentes deverão comparecer e preencher um
formulário, bem como anexar comprovante de matrícula da criança/adolescente em escola pública e
cópia de documento de identificação.
4.A renda média familiar da criança/adolescente deverá ser informada no formulário a ser
disponibilizado, em campo próprio.
5.Considerando que as bolsas serão ofertadas em um número delimitado, o cadastro em questão
destina-se unicamente a que a Administração obtenha informações sobre o público interessado e não
gerará qualquer direito subjetivo aos que se cadastrarão.
6.Maiores informações poderão ser prestadas na Prefeitura Municipal e/ou pelo telefone 3444-8136.

Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 06 de outubro de 2021.
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