
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE                                    
SECRETARIA DE ESPORTES 

Regras de Participação da Seletiva Futebol Feminino Camaragibe – PE 2022 (13 a 17 anos)

O processo seletivo realizado pela Secretaria de Esportes de Camaragibe, tem por objetivo escolher atletas

para compor o Projeto Centro de Desenvolvimento de Futebol Feminino de Camaragibe.

Serão aceitas inscrições de atletas entre 13 a 17 anos no ano de 2022.

A participação no processo não garante a seleção. A participante poderá ser submetida a uma segunda etapa

de avaliações, que será comunicada posteriormente.

A avaliação será realizada por uma equipe técnica  da  Secretaria de Esportes de Camaragibe e o resultado

será  disponibilizado  por esta  mesma Secretaria,  até  o  dia 11/11/2022.  Haverá  divulgação da relação de

aprovados no site oficial da Prefeitura de Camaragibe.

Ao participar a atleta autoriza expressamente a Prefeitura de Camaragibe e suas secretarias, a utilizar a sua

imagem em fotos e vídeos captados durante sua participação no processo seletivo.

No dia do evento só poderão estar presentes no local da avaliação a atleta e apenas um responsável legal.

Não será permitido a entrada de mais de um acompanhante no local. Os responsáveis deverão permanecer no

espaço destinado pela organização para a sua permanência.

Ao  se  inscrever,  a  participante  deverá  obrigatoriamente  apresentar  original  e  xerox  dos  seguintes

documentos:

(  )  Documento de Identidade (RG);  (   ) Comprovante de residência; (  )  Apresentação da carteira de

vacinação DE COVID-19 com as vacinas realizadas até 5 dias antes da seletiva. 

Não serão realizadas inscrições sem os documentos descritos acima anexados no ato da inscrição que serão

realizadas exclusivamente no site oficial da Prefeitura de Camaragibe, de acordo com o local de residência

da atleta.  A falta  de algum dos documentos  ocasionará  a  invalidação da inscrição.  A inscrição só será

efetivada após a confirmação por e-mail da organização. Nenhum outro meio de comunicação será realizado

para esta finalidade. 

Com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento

da personalidade da pessoa natural, todos os dados coletados, devem ter o consentimento dos pais ou do

responsável lega conforme a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.

Pelo presente, declaro estar ciente e de acordo com as regras do processo seletivo das atletas.

Camaragibe, ______ de _____________ de 2022.

_____________________________________            __________________________________ 
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