
EDITAL OFICINEIROS
PROJETO SÁBADOS DE ESPORTE E LAZER NA UFES 2022

Nesse ano de 2022 teremos a inauguração do Projeto Sábados de Esporte e Lazer
na UFES! E você está convidado a fazer parte de nossa equipe de trabalho.

Trata-se de um projeto de extensão universitária focado na formação de pessoas
para atuar no campo do lazer e intervir nos espaços físicos da UFES abarcando eventos aos
sábados pela manhã nos campi Goiabeiras, São Mateus e Alegre. Para participar do edital
você precisa ter experiência com algum interesse cultural do lazer como: modalidades
esportivas, artísticas, sociais e virtuais. Ou seja, você pode ser um estudante de graduação
ou formado nas áreas de Educação Física, Artes, Pedagogia ou afins, ou ter ampla
experiência profissional em interesses culturais do lazer propostos pelo programa (dança,
jogos recreativos ou virtuais, contação de história, artes marciais, capoeira, entre outros). É
importante que você goste de trabalhar com crianças, idosos, famílias e com pessoas com
deficiência.

1) PROPÓSITO DO EDITAL

Este edital visa selecionar 23 oficineiros distribuídos por área de atuação e local de
moradia contemplando a região metropolitana de Vitória, São Mateus e Alegre. Os demais
oficineiros que cumprirem os requisitos exigidos na seleção farão parte de um banco de
talentos que será acionado na medida que os 23 primeiros selecionados não puderem
atender a convocação para atuação em algum evento a ser realizado enquanto durar o
projeto.

É desejável que os candidatos saibam atuar em equipe, tenham domínio técnico e
humanístico sobre o tema que se propõem a trabalhar e estejam disponíveis aos
sábados.Ressaltamos que as propostas devem manter o princípio da inclusão, abertos a
toda a comunidade.

2) INSCRIÇÃO

As inscrições estão abertas de 15 de fevereiro a 25 de março de 2022. Para se
inscrever no edital você deve preencher o formulário abaixo
https://docs.google.com/forms/d/14hVLDffRUFjnXRoTUL-ZP4Rk5CQMVX-
FEx3k9onx268/viewform?edit_requested=true

Todos os inscritos habilitados deverão participar do curso de formação para
oficineiros de lazer, que será realizado aos sábados pela manhã (das 9h às 11h), com início
no dia 30 de abril de 2022. Haverá ainda um evento de sensibilização no dia 28 de maio,



das 8h às 13h e outro de avaliação do evento, no dia 04 de junho, das 9h as 11h, ambps
também de presença obrigatória. Os critérios de aprovação estão descritos abaixo.

Os trabalhos a serem desenvolvidos ocorrerão sempre aos sábados,
preferencialmente, no período da manhã e o oficineiro receberá o valor de R$ 150,00 (cento
e cinquenta reais) por dia de trabalho. Nas ocasiões que o evento ocorrer nos campi de São
Mateus ou Alegre haverá transporte e alimentação e, no caso de necessidade, a
coordenação do projeto providenciará o alojamento e alimentação.

O oficineiro será pago mediante a apresentação de nota fiscal de
Microempreendedor individual, não ocasionando vínculo empregatício com a Diretoria de
Esporte e Lazer da Universidade Federal do Espírito Santo.

3) CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO

Para ser aprovado o candidato deve:

1. Preencher o formulário de cadastro de inscrição
https://docs.google.com/forms/d/14hVLDffRUFjnXRoTUL-ZP4Rk5CQMVX-
FEx3k9onx268/viewform?edit_requested=true e atender os requisitos para
participar da etapa seguinte de seleção que é o curso de formação para
oficineiros de lazer;

2. Frequentar o curso de formação aos sábados pela manhã, a partir de 30 de abril
de 2022, sem faltas injustificadas;

3. Participar do evento inaugural em 28 de maio de 2022 (não poderá faltar);

4. Participar da avaliação do evento em 04 de junho;

5. Participar de uma entrevista com uma das coordenadoras do projeto na semana
de 06 a 10 de junho de 2022.

4) RESULTADOS E INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

A lista dos aprovados para compor a equipe de oficineiros que atuará no
Projeto Sábados de Esporte e Lazer até o final do ano de 2022, com possibilidade de
prorrogação do projeto para o ano de 2023, será divulgada após as entrevistas, a
partir do dia 10 de junho de 2022.

Os recursos relativos a seleção dos candidatos devem ser enviados até 3
dias após a divulgação dos resultados que será publicado nas redes sociais da Pró-
reitoria de extensão (PROEX) e enviado aos e-mails de todos os inscritos.

As demais situações não elencadas no edital deverão ser discutidas e decididas
pela coordenação do projeto.

Atenciosamente
Coordenadoras do Projeto Sábados de esporte e lazer

Dúvidas entre em contato via: paula.silva@ufes.br


