
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

____________________________________________________________

EDITAL DE CHAMAMENTO FIEC Nº 02/2021

ANEXO V – TERMO DE REFERÊNCIA

O presente Termo de Referência tem como objetivos:

a) apresentar a descrição dos serviços esportivos objeto do Edital de Chamamento Público; 

b) indicar a equipe de referência mínima para a execução dos serviços esportivos objeto do Edital

de Chamamento Público; 

c) indicar as atribuições dos cargos; 

d) apresentar os indicadores de monitoramento e avaliação da execução dos serviços; 

e) indicar os itens necessários para a implantação do serviço; 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E EQUIPE DE REFERÊNCIA

I – NA MODALIDADE ATLETISMO

1. Caracterização do Serviço

O atletismo é  uma modalidade  esportiva  que  pode ser  considerada  como base  para  as  demais

modalidades,  uma vez  que  trabalha  com as  habilidades  motoras  básicas,  como correr,  saltar  e

arremessar.  Na  formação,  a  modalidade  desenvolve  as  capacidades  físicas,  a  coordenação,  a

agilidade, o equilíbrio e a participação em competições da modalidade. Este serviço se dará em

espaços públicos pertencentes a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

2. Público-Alvo

Crianças e adolescentes de 08 a 14 anos, de ambos os sexos, do município de Campinas.

3. Objetivo Geral

Oportunizar o acesso da prática formal e sistematizada na modalidade Atletismo para crianças e

adolescentes de ambos os sexos do município de Campinas, gratuitamente.
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4. Objetivos Específicos

 Apresentar o Atletismo como modalidade esportiva.

 Oportunizar aos participantes a formação e a evolução nas principais provas do Atletismo.

 Organizar quatro festivais da modalidade, por categoria, sendo um em cada semestre durante

a duração do projeto.

5. Locais

Local 1 Praça de Esportes Argemiro Roque

Local 2 Praça de Esportes Pompeo de Vitto

6. Funcionamento

Número de alunos por Turma (mínimo): 30 alunos

Local 1

Turmas Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Turma 1
14:00 as 15:30

hs

14:00  as  15:30

hs

Turma 2
15:30 as 17:00

hs

15:30  as  17:00

hs

(Obs.: Cada local deverá contemplar 03 horas/aula por turma)

Local 2

Turmas Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Turma 1
14:00 as 15:30

hs

14:00 as 15:30

hs

Turma 2
15:30 as 17:00

hs

15:30 as 17:00

hs

(Obs.: Cada local deverá contemplar 03 horas/aula por turma)
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7. Forma de Acesso

Inscrição  nos  locais,  direto  com  o  professor,  mediante  preenchimento  de  ficha  de  inscrição,

conforme modelo elaborado pela SMEL.

8. Linha de Ação

Esporte de Formação

9. Equipe de Referência (Mínima)

Atletismo

Linha de Ação: Esporte de Formação

Cargo Quantidade
Carga  Horária
Semanal (mínima)

Habilitação
Profissional

Coordenador Geral 01 10 horas

Superior  em  Educação
Física  (bacharelado),
com registro no CREF.
Experiência  mínima
comprovada de 05 anos
na modalidade 

Para 01 (uma) Turma (30 alunos)

Profissional de 
Educação Física

01 03 horas Superior  em  Educação
Física  (bacharelado),
com  registro  ativo  no
CREF

Estagiário de 
Educação Física

01 03 horas
Cursando  Superior  em
Educação Física a partir
do 5º semestre

10. Atribuições dos cargos/funções

a) Coordenador:

 acompanhar a execução do Plano de Trabalho aprovado em cada local;

 fornecer apoio pedagógico específico da modalidade aos profissionais de Educação Física;

 elaborar relatórios bimestrais sobre o andamento das atividades desenvolvidas;

 fazer reuniões mensais com a SMEL sobre o andamento do projeto;

3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

____________________________________________________________

b) Profissional de Educação Física: 

 ministrar as aulas da modalidade, conforme estabelecido no Plano de Trabalho aprovado;

 fazer as inscrições dos alunos participantes;

 controlar a frequência dos alunos nas aulas.

 auxiliar o coordenador nos festivais.

c) Estagiário:

 auxiliar o profissional de Educação Física nas atividades diárias;

 auxiliar o coordenador e o profissional de Educação Física nos festivais.

11. Indicadores de Resultados

OBJETIVOS INDICADORES
MEIOS  DE
VERIFICAÇÃO

METAS

Ministrar  aulas  de
formação esportiva

nº de alunos atendidos
Lista  de  presença  por
aula

30 alunos por Turma

Organizar  04  (quarto)
festivais da modalidade

nº  de  alunos
participantes do evento

Lista  de  presença  no
evento

120 alunos no evento

12. Itens para a implantação do serviço

Somente  será  permitida  a  destinação  de  recursos  da  parceria  para  aquisição  de  materiais  de

consumo e pagamento de serviços, sendo vetada a aquisição de material permanente.

BENS DE CONSUMO

Material esportivo (ex.: Kit de miniatletismo)
Em quantidade suficiente para atender o número
de usuários indicados no item 11

Medalhas e certificados
Em quantidade suficiente para atender o número
de usuários indicados no item 11

SERVIÇOS

Despesas (equipe de referência, transporte, taxas de competição, entre outros)
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Considera-se material de consumo aquele que, em razão de seu uso corrente e da definição da Lei nº

4.320/64, perde normalmente sua identidade física e/ou tem sua utilização limitada a dois anos.

II – NA MODALIDADE FUTSAL

1. Caracterização do Serviço

O futsal é uma modalidade esportiva muito praticada no Brasil,  por crianças e adolescentes de

ambos os  sexos.  Na formação,  a  modalidade desenvolve  as  capacidades  físicas,  o  trabalho em

equipe e a participação em competições da modalidade Este serviço se dará em espaços públicos

pertencentes a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

2. Público-Alvo

Crianças e adolescentes de 08 a 14 anos, de ambos os sexos, do município de Campinas.

3. Objetivo Geral

Oportunizar  o  acesso  da  prática  formal  e  sistematizada  na  modalidade  Futsal  para  crianças  e

adolescentes de ambos os sexos do município de Campinas, gratuitamente.

4. Objetivos Específicos

 Apresentar o Futsal como modalidade esportiva.

 Oportunizar aos participantes a formação, a evolução dos fundamentos e dos sistemas de

jogo da modalidade.

 Organizar quatro festivais da modalidade, por categoria, sendo um em cada semestre durante

a duração do projeto.

5. Locais

Local 1 Clube Municipal João Carlos de Oliveira

Local 2 Praça de Esportes Dorival Daniel Waetge

Local 3 Clube Municipal Chico Mendes

Local 4 Ginásio Municipal Jorge Mendonça
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6. Funcionamento

 Número de alunos por categoria (mínimo): 25 alunos

Locais 1 e 3

Horário Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

14:00 hs - 15:00 hs Sub11 Sub11

15:00 hs - 16:00 hs Sub13 Sub13

16:00 hs - 17:00 hs Sub15 Sub15

(Obs.: Cada local deverá contemplar 06 horas/aula, sendo 02 horas/aula por categoria)

Locais 2 e 4

Horário Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

14:00 hs - 15:00 hs Sub11 Sub11

15:00 hs - 16:00 hs Sub13 Sub13

16:00 hs - 17:00 hs Sub15 Sub15

(Obs.: Cada local deverá contemplar 06 horas/aula, sendo 02 horas/aula por categoria)

7. Forma de Acesso

Inscrição  nos  locais,  direto  com  o  professor,  mediante  preenchimento  de  ficha  de  inscrição,

conforme modelo elaborado pela SMEL.

8. Linha de Ação

Esporte de Formação

9. Equipe de Referência (Mínima)

Futsal

Linha de Ação: Esporte de Formação

Cargo Quantidade
Carga  Horária
Semanal (mínima)

Habilitação
Profissional
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Coordenador Geral 01 10 horas

Superior  em  Educação
Física  (bacharelado),
com registro no CREF.
Experiência  mínima
comprovada de 05 anos
na modalidade 

Para 01 (uma) Turma (25 alunos)

Profissional de 
Educação Física

01 02 horas

Superior  em  Educação
Física  (bacharelado),
com  registro  ativo  no
CREF

Estagiário de 
Educação Física

01 02 horas
Cursando  Superior  em
Educação Física a partir
do 5º semestre

10. Atribuições dos cargos/funções

a) Coordenador:

 acompanhar a execução do Plano de Trabalho aprovado em cada local;

 fornecer apoio pedagógico específico da modalidade aos profissionais de Educação Física;

 elaborar relatórios bimestrais sobre o andamento das atividades desenvolvidas;

 fazer reuniões mensais com a SMEL sobre o andamento do projeto;

 organizar os festivais da modalidade.

b) Profissional de Educação Física: 

 ministrar as aulas da modalidade, conforme estabelecido no Plano de Trabalho aprovado;

 fazer as inscrições dos alunos participantes;

 controlar a frequência dos alunos nas aulas.

 auxiliar o coordenador nos festivais.

c) Estagiário:

 auxiliar o profissional de Educação Física nas atividades diárias;

 auxiliar o coordenador e o profissional de Educação Física nos festivais.
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11. Indicadores de Resultados

OBJETIVOS INDICADORES
MEIOS  DE
VERIFICAÇÃO

METAS

Ministrar  aulas  de
formação esportiva

nº de alunos atendidos
Lista  de  presença  por
aula

25 alunos por Turma

Organizar  04  (quatro)
festivais/torneios  por
categoria

nº  de  alunos
participantes do evento

Lista  de  presença  no
evento

100 alunos no evento

12. Itens para a implantação do serviço

Somente  será  permitida  a  destinação  de  recursos  da  parceria  para  aquisição  de  materiais  de

consumo e pagamento de serviços, sendo vetada a aquisição de material permanente.

MATERIAIS DE CONSUMO

Material  esportivo (ex.:  bolas,  coletes,  cones e
afins)

Em quantidade suficiente para atender o número
de usuários indicados no item 11

Medalhas e certificados
Em quantidade suficiente para atender o número
de usuários indicados no item 11

SERVIÇOS

Despesas (equipe de referência, transporte, taxas de competição, entre outros)

Considera-se material de consumo aquele que, em razão de seu uso corrente e da definição da Lei nº

4.320/64, perde normalmente sua identidade física e/ou tem sua utilização limitada a dois anos.

Campinas, 07 de Dezembro de 2021.

Fernando Lourenço Vanin

Secretário Municipal de Esportes e Lazer
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