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Prefeitura de Olinda seleciona candidatos para trabalhar no Segundo Tempo e no 

Pelc 

Terça, 10 Março 2015 16:10 

 

A prefeitura de Olinda está selecionando candidatos para trabalhar temporariamente no Programa Segundo 

Tempo e no Programa Esporte e Lazer da Cidade (Pelc) - Vida Saudável, que serão executados em convênio entre a 

Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude da cidade pernambucana e o Ministério do Esporte. As inscrições para a 

seleção simplificada nº 02/2015, acontecem no período de 11 a 16 de março de 2015, e podem ser efetuadas na página: 

www.olinda.pe.gov.br/selecao022015. 

O processo de inscrição ocorrerá exclusivamente pela internet. O candidato deverá preencher o formulário de 

inscrição disponibilizado na página da prefeitura com os dados de identificação e as informações curriculares 

solicitadas; emitir a guia de recolhimento da taxa de inscrição; e efetuar o pagamento na rede bancária, no prazo 

estabelecido no cronograma. 

São disponibilizadas 22 vagas, no total, todas para nível superior, para atuação como coordenador pedagógico, 

coordenador de núcleo, e profissional de educação física e/ou esporte. Os salários variam de R$ 1.200 a R$ 2.400. Do 

total de vagas ofertadas por função neste edital, o mínimo de 5% (cinco por cento) será reservado para contratação de 

pessoas com deficiência. 

Para tirar dúvidas e obter outras informações, entre em contato com a Comissão Organizadora pelo e-

mail:cospsolinda@gmail.com. 

Segundo Tempo 

O programa do Ministério do Esporte tem por objetivo democratizar o acesso à prática e à cultura do esporte de 

forma a promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como fator de formação da cidadania 

e melhoria da qualidade de vida, prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social. Em Olinda, haverá núcleos nos 

bairros de Rio Doce, Jardim Brasil, Ouro Preto, Jardim Atlântico, Peixinhos, Salgadinho, Varadouro e Casa Caiada. 

Serão atendidas 150 crianças e adolescentes em cada núcleo, num total de 1.500 pessoas. 

Programa Esporte e Lazer da Cidade (Pelc) – Vida Saudável 

É um programa do governo federal, que procura oportunizar a prática de exercícios físicos, atividades culturais 

e de lazer para o cidadão idoso, estimulando a convivência social, a formação de gestores e lideranças comunitárias, a 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
http://www.olinda.pe.gov.br/concursos/selecao022015
mailto:cospsolinda@gmail.com
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pesquisa e a socialização do conhecimento, contribuindo para que o esporte e o lazer sejam tratados como políticas 

públicas e direitos de todos. Em Olinda, haverá núcleos em bairros como Rio Doce, Jardim Brasil, Ouro Preto, Jardim 

Atlântico, Peixinhos, Salgadinho e Casa Caiada. Serão atendidos 150 idosos por núcleo, beneficiando 1.500 pessoas. 

Fonte: Prefeitura de Olinda 

Ascom – Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter  

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/50033-prefeitura-de-olinda-seleciona-candidatos-

para-trabalhar-no-segundo-tempo-e-no-pelc  
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Secretaria de Esporte e Lazer e universidades parceiras avaliam programas sociais 

Quarta, 11 Março 2015 11:24 

 

Foto: Cleide Passos 

 

A atual conjuntura da Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social (Snelis), as ações de 

esporte e lazer executadas no ano passado e as previstas para este ano foram discutidas durante encontro realizado nos 

dias 3 e 4 de março, com representantes da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A instituição de ensino é 

parceira na formação, acompanhamento e avaliação dos programas Esporte e Lazer da Cidade, Vida Saudável e Rede 

Cedes. 

Nos dias 25 e 26 de fevereiro, o encontro foi com profissionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS), 

parceira na formação, acompanhamento e avaliação dos programas, Segundo Tempo, Esporte da Escola, Mais 

Educação e Forças no Esporte. 

A diretora de programas intersetoriais da Snelis, Andrea Ewerton, iniciou as reuniões falando sobre a 

manifestação positiva que o secretário Carlos Geraldo Santana de Oliveira demonstrou ao dar continuidade aos 

programas vigentes e ao trabalho que vem sendo desenvolvido para ampliar e promover o esporte e lazer no Brasil, 

principalmente em regiões carentes. 

Quanto à parceria desenvolvida com a UFMG desde 2010, ela ressaltou que a cada dia, cresce a estratégia de 

formação a distância. “A parceria está se estruturando e crescendo, ao todo já foram 60 formações presenciais 

realizadas, 15 estados beneficiados com formação presencial e três comunidades indígenas. Houve maior volume de 

formação, sendo 28 no Nordeste, três no Centro-Oeste, 109 no Sudeste, oito no Sul e nenhuma na região Norte, esta 

última situação precisando ser revertida”, afirmou o professor Helder Isayama , coordenador da parceria com a 

universidade mineira. 

A parceria desenvolvida com a UFRS desde 2008, já envolveu mais de 17 mil professores e monitores, 

distribuiu mais de 150 mil exemplares de material didático, realizou mais de dez mil visitas às parcerias em 

funcionamento e construiu o sistema de documentação e informação do Programa Segundo Tempo em todas as 

vertentes, além de “envolver as instituições de ensino superior (IES), uma grande iniciativa da Snelis”, afirma o 

professor Ricardo Petersen coordenador da parceria pela UFRS. 

P ara 2015, as universidades junto à Snelis pretendem atuar na formação de gestores públicos com o objetivo de 

democratizar o esporte e o lazer, construir um fundo e estabelecer estratégias na perspectiva de novas abrangências, 

assim como difundir uma estratégia de tecnologia de implementação de políticas públicas de esporte e lazer com 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
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formação permanente e avaliação dos programas sociais. 

Cleide Passos 

Ascom – Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 

 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/50042-secretaria-de-esporte-e-lazer-e-

universidades-parceiras-avaliam-programas-sociais 
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Programa de Esporte e Lazer vai beneficiar 15.600 pessoas em Cuiabá (MT) 

Terça, 24 Março 2015 16:58 

 

Uma parceria firmada no ano passado entre o Ministério do Esporte e a Prefeitura Municipal 

de Cuiabá, no Mato Grosso, vai beneficiar diretamente 15.600 pessoas, distribuídas em 39 núcleos 

recreativos de esporte e lazer. A iniciativa faz parte do Programa Esporte e Lazer da Cidade (Pelc), do 

Ministério do Esporte, que já está com atividades esportivas e de lazer programadas para acontecer em 

várias cidades brasileiras. 

 

Uma parceria firmada no ano passado entre o Ministério do Esporte e a Prefeitura Municipal de Cuiabá, no 

Mato Grosso, vai beneficiar diretamente 15.600 pessoas, distribuídas em 39 núcleos recreativos de esporte e lazer. A 

iniciativa faz parte do Programa Esporte e Lazer da Cidade (Pelc), do Ministério do Esporte, que já está com atividades 

esportivas e de lazer programadas para acontecer em várias cidades brasileiras. 

 

A Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social (Snelis) está ministrando o primeiro 

Módulo Introdutório para Formação de Agentes Sociais de Esporte e Lazer, desde a última segunda-feira (23.3), na 

Universidade Federal de Cuiabá (UFMT). As atividades do programa envolvem o trabalho de um coordenador-geral, 39 

coordenadores de núcleo e 234 agentes sociais no processo de implantação e desenvolvimento das atividades esportivas, 

recreativas e de lazer, distribuídas em cinco pólos regionais no município. 

 

Para a coordenadora-geral de Estudos e Pesquisas de Esporte e Lazer, Ana Elenara Pintos, que ministrou 

palestra sobre o Pelc, “é somente por meio da formação continuada, do acompanhamento, do monitoramento e da 

avaliação, e da retroalimentação que as ações serão qualificadas,” afirmou. A vigência do Pelc, em Cuiabá, será de 24 

meses, sendo quatro destinados ao processo de estruturação do programa (em curso) e 20 meses de desenvolvimento de 

atividades. 

 

Durante esse período, o Ministério do Esporte, por meio da Snelis, em parceria com a UFMT, realizará ainda 

quatro encontros presenciais de formação, envolvendo, além de coordenadores e agentes sociais, representantes da 

entidade de controle social e integrantes do conselho gestor (sendo a instância que será criada para acompanhar, 

monitorar, avaliar e deliberar as ações do programa localmente) - o qual envolve participantes/representantes dos 

núcleos de todas as idades, parceiros, além da equipe de trabalho. 

 

Além dos investimentos na capacitação gerencial (em que os CG e gestores são recebidos em Brasília para um 

primeiro contato com o Programa e equipe) e a Formação Modular (realizada in loco, junto às entidades parceiras), o 

Ministério do Esporte investe também na educação a distância e durante a realização desse módulo, já foram inscritos 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
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os interessados na modalidade. 

Paralelamente, a Snelis efetua o acompanhamento, monitoramento e avaliação da parceria, buscando ao 

mesmo tempo o desenvolvimento das atividades e a qualificação do processo. Em Cuiabá, dança, lutas, atividades 

esportivas, físicas, teatro, artes manuais são algumas das atividades previstas no Pelc. 

 

Cleide Passos 

Ascom do Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 

 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/50174-programa-de-esporte-e-lazer-vai-

beneficiar-15-600-pessoas-em-cuiaba-mt  

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
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https://www.facebook.com/MinisteriodoEsporte
http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/50174-programa-de-esporte-e-lazer-vai-beneficiar-15-600-pessoas-em-cuiaba-mt
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Lideranças indígenas são convidadas a participar de Fórum de Esporte e Lazer, em 

Cuiabá 

Quinta, 26 Março 2015 17:22 

 

 

Foto: Divulgação 

 

O Ministério do Esporte, por meio da Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social 

(Snelis), participou na manhã desta quinta-feira (26.3) do Fórum de Presidentes dos Conselhos Distritais de Saúde 

Indígena (FPCondisi). Durante o evento, as lideranças indígenas de várias etnias foram convidadas pela diretora de 

programas intersetoriais, Andrea Ewerton, para o 1º Fórum de Políticas Públicas de Esporte e Lazer para os Povos 

Indígenas, de 7 a 11 de abril em Cuiabá, iniciativa que rendeu bastantes elogios dos indígenas ao ministro do Esporte, 

George Hilton. 

O fórum traduz a atenção da pasta com a democratização das políticas para os povos indígenas que, somadas à 

chegada dos programas sociais em comunidades indígenas, ao apoio aos Jogos Nacionais e à realização dos 1º Jogos 

Mundiais Indígenas, se articulam com a iniciativa da presidenta Dilma Rousseff na convocação da 1ª Conferência 

Nacional dos Povos Indígenas. A iniciativa servirá de subsídio para debates acerca do esporte e lazer para os povos 

indígenas na referida conferência. 

“Em 12 anos, o ministério fez muito pelo esporte indígena, mas trabalha e pretende construir políticas 

permanentes e continuadas de esporte e lazer. As políticas precisam ser perenes e ter continuidade, a fim de trazer 

benefícios à saúde dos índios. O fórum vai disponibilizar um espaço e construir uma agenda com o envolvimento de 

todos os representantes indígenas”, afirmou Andrea Ewerton. 

O fórum é uma parceria do Ministério do Esporte com a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), por 

meio da Snelis, consolidada a partir das atribuições da coordenação-geral de políticas esportivas indígenas que têm 

http://www.repositorioceme.ufrgs.br/
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http://www.coeducufmt.org/#!1foppelin/c1o3f
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como princípio a participação social, e o envolvimento dos povos indígenas no processo de conhecimento e formação 

de uma agenda de políticas públicas para o setor. 

Essa parceria materializou-se nos dias 30 e 31 de Janeiro, quando foi deflagrado esse processo com a 

realização do Encontro de Mediadores em Brasília. Participaram do evento 27 líderes indígenas e 10 intelectuais que 

discutiram o tema e receberam as orientações para mobilizar e inscrever 190 indígenas das diversas etnias brasileiras 

dos 26 estados e do DF para participação no fórum. 

 

Cleide Passos 

Ascom do Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 

 

Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/50204-liderancas-indigenas-sao-convidadas-a-

participar-de-forum-de-esporte-e-lazer-em-cuiaba  
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NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015, NÃO HOUVE NOTÍCIAS PUBLICADAS NO 

SITE DO MINISTÉRIO DO ESPORTE SOBRE O PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA 

CIDADE (PELC) E VIDA SAUDÁVEL 
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