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EDITAL DE SELEÇÃO DE PESSOAL Nº 01/2014 

 
O Instituto Aliança com o Adolescente, associação civil sem fins lucrativos e qualificada como 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, MJ nº 08015.013735/2002-16, 
com sede em Salvador/BA, na Rua Frederico Simões, nº 153, Edifício Empresarial Orlando 
Gomes, Sala 1009 - Caminho das Árvores, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.863.094/0001-83, 
torna público, para o conhecimento dos interessados, que realizará Processo Seletivo de 
Pessoal, para atuação no Projeto Esporte Lazer e Cidadania nos Centros Sociais Urbanos, 
no âmbito do Convênio nº 042/2013, celebrado com a Secretaria do Desenvolvimento Social e 
Combate a Pobreza –SEDES. 
 
O presente Processo Seletivo será regido pela Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, pela 
Lei Estadual nº 9.433, de 01 de março de 2005, pelo Decreto Estadual nº 9.266, de 14 de 
dezembro de 2004 e pela Lei Federal nº 9696/98, de 01 de setembro de 1998, que dispõe sobre 
a regulamentação do profissional de Educação Física junto aos Conselhos Regionais de 
Educação Física (CREF) e o Conselho Federal de Educação Física (CONFEF). 
 

01. OBJETIVO 

Contratação de pessoa física, de acordo com as especificações contidas no Item 03, para 
atuação no Projeto “Esporte, Lazer e Cidadania nos Centros Sociais Urbanos” para os cargos de 
Instrutor e Instrutor Provisionado.  

1. Objetivo 

02. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

A presente contratação visa cumprir as metas estabelecidas no Projeto Básico e Plano de 
Trabalho que acompanham o Termo de Convênio nº 042/2013, celebrado entre o Instituto 
Aliança e a SEDES. 
 

03. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Contratação de serviços de pessoa física, de acordo com as especificações abaixo: 
 

3.1. Instrutor ou Instrutor Provisionado – Modalidades Boxe e Alongamento 
 

Número de Vagas, Carga 
Horária e Turno no período 

03 (tres), sendo:  
a) 02 (duas) vagas, 14 horas semanais, turno 

vespertino 
b) 01 (uma) vaga, 16 horas semanais, turno 

vespertino 
Observação: a carga horária poderá variar de acordo com 
o número de turmas 

Formação Curso Superior em Educação Física – Licenciatura Plena 
ou Bacharelado (Instrutor) - ou Ensino Médio completo 
(Instrutor Provisionado), ambos devidamente registrados 



 

 
INSTTUTO ALIANÇA COM O ADOLESCENTE 

Rua Frederico Simões, 153 Ed. Empresarial Orlando Gomes – salas 1009, 1010 e 1406 
Caminho das Árvores – Salvador – Bahia – Brasil – Cep: 41.820-774 

www.institutoalianca.org.br - Tel.: (71) 2107-7400  / Fax: (71) 2107-7424 
 

e regularizados pelo Conselho Regional de Educação 
Física (CREF). 

Perfil 
 

 Experiência e conhecimento no ensino de boxe e de 
alongamento para diversas faixas etárias; 

 Conhecimento da realidade dos Centros Sociais 
Urbanos (CSU) e/ou do Centro Integrado de Apoio à 
Criança (CIAC) de Salvador participantes do Projeto; 

 Pontualidade, capacidade de liderança, boa 
comunicação, criatividade, flexibilidade, participação, 
cooperação e capacidade de planejamento; 

 Conhecimento sobre temas relacionados à educação 
pelo esporte; 

 Experiência comprovada em projetos sociais de 
esportes para diversas faixas etárias; 

 Experiência na realização de ações de formação 
(capacitações; palestras; oficinas educativas) 
relacionadas a temas das áreas de esportes e de 
saúde; 

 Capacidade de adaptação ao contexto social e 
estrutural dos CSU / CIAC; 

 Conhecimento e uso de internet (e-mail, facebook),  
Power Point e demais aplicativos do Microsoft Office; 

 Experiência na elaboração de textos e relatórios 
técnicos; 

 Capacidade de trabalho em equipe com profissionais 
de outras áreas de conhecimento. 

Local de trabalho CSU/CIAC de Salvador participantes do Projeto, bem 
como, eventualmente, em áreas ou instituições próximas 
aos CSU/CIAC  e na sede do Instituto Aliança. 

Remuneração Valor de R$ 8,00 hora/aula  
Relação de Trabalho Contratação regida pela Consolidação das Leis do 

Trabalho. 
Duração 10 (dez) meses, contados da data de assinatura do 

contrato, limitada a 12/12/2014, admitida variação 
Atividades  Elaborar planos de aula e relatórios utilizando os 

instrumentos do Projeto; 
 Ministrar as atividades de educação pelo esporte 

relacionadas às modalidades para alunos dos 
CSU/CIAC e participantes do Projeto, dentro da 
metodologia e cronograma propostos;  

 Participar integralmente de todos os cursos, 
formações, atividades e reuniões do Projeto; 

 Registrar e monitorar a frequência e o aproveitamento 
dos participantes, utilizando os instrumentos do 
Projeto;  

 Participar do planejamento, realização e avaliação das 
atividades do Projeto; 

 Promover o bom uso, conservação e guarda do 
material. 
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3.2. Instrutor ou Instrutor Provisionado – Karatê e Alongamento 
 

Número de Vagas, Carga 
Horária e Turno no período 

04 (quatro), sendo:  
a) 02 (duas) vagas, 16 horas semanais, turno matutino 
b) 01 (uma) vaga, 16 horas semanais, turno vespertino 
c) 01 (uma) vaga, 22 horas semanais, turnos matutino e 

vespertino 
Observação: a carga horária poderá variar de acordo com 
o número de turmas 

Formação Curso Superior em Educação Física – Licenciatura Plena ou 
Bacharelado - ou Ensino Médio completo, ambos 
devidamente registrados e regularizados pelo Conselho 
Regional de Educação Física (CREF). 

Perfil 
 

 Experiência e conhecimento no ensino de karatê e de 
alongamento para diversas faixas etárias; 

 Conhecimento da realidade dos Centros Sociais Urbanos 
(CSU) e/ou do Centro Integrado de Apoio à Criança (CIAC) 
de Salvador participantes do Projeto; 

 Pontualidade, capacidade de liderança, boa comunicação, 
criatividade, flexibilidade, participação, cooperação e 
capacidade de planejamento;  

 Conhecimento sobre temas relacionados à educação pelo 
esporte; 

 Experiência comprovada em projetos sociais de esportes 
para diversas faixas etárias; 

 Experiência na realização de ações de formação 
(capacitações; palestras; oficinas educativas) relacionadas 
a temas das áreas de esportes e de saúde; 

 Capacidade de adaptação ao contexto social e estrutural 
dos CSU / CIAC; 

 Conhecimento e uso de internet (e-mail, facebook),  Power 
Point e demais aplicativos do Microsoft Office; 

 Experiência na elaboração de textos e relatórios técnicos; 
 Capacidade de trabalho em equipe com profissionais de 

outras áreas de conhecimento. 
Local de trabalho CSU/CIAC de Salvador participantes do Projeto, bem como, 

eventualmente, em áreas ou instituições próximas aos 
CSU/CIAC  e na sede do Instituto Aliança. 

Remuneração Valor de R$ 8,00 hora/aula  
Relação de Trabalho Contratação regida pela Consolidação das Leis do Trabalho. 
Duração  10 (dez) meses, contados da data de assinatura do contrato, 

limitado a 12/12/2014 admitida variação 
Atividades  Elaborar planos de aula e relatórios utilizando os 

instrumentos do Projeto; 
 Ministrar as atividades de educação pelo esporte 

relacionadas às modalidades, para alunos dos CSU/CIAC e 
participantes do Projeto, dentro da metodologia e 
cronograma propostos;  
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 Participar integralmente de todos os cursos, formações, 
atividades e reuniões do Projeto; 

 Registrar e monitorar a frequência e o aproveitamento dos 
participantes, utilizando os instrumentos do Projeto;  

 Participar do planejamento, realização e avaliação das 
atividades do Projeto; 

 Promover o bom uso, conservação e guarda do material. 
 
 

3.3. Instrutor ou Instrutor Provisionado – Judô 
 

Número de Vagas, Carga 
Horária e Turno no período 

01(uma), 16 horas semanais, turno matutino  
Observação: a carga horária poderá variar de acordo com o 
número de turmas

Formação Curso Superior em Educação Física – Licenciatura Plena ou 
Bacharelado - ou Ensino Médio completo, ambos 
devidamente registrados e regularizados pelo Conselho 
Regional de Educação Física (CREF). 
 

Perfil 
 

 Experiência e conhecimento no ensino de judô para 
diversas faixas etárias; 

 Conhecimento da realidade dos Centros Sociais Urbanos 
(CSU) e/ou do Centro Integrado de Apoio à Criança (CIAC) 
de Salvador participantes do Projeto; 

 Pontualidade, capacidade de liderança, boa comunicação, 
criatividade, flexibilidade, participação, cooperação e 
capacidade de planejamento;  

 Conhecimento sobre temas relacionados à educação pelo 
esporte; 

 Experiência comprovada em projetos sociais de esportes 
para diversas faixas etárias; 

 Experiência na realização de ações de formação 
(capacitações; palestras; oficinas educativas) relacionadas 
a temas das áreas de esportes e de saúde; 

 Capacidade de adaptação ao contexto social e estrutural 
dos CSU / CIAC; 

 Conhecimento e uso de internet (e-mail, facebook),  Power 
Point e demais aplicativos do Microsoft Office; 

 Experiência na elaboração de textos e relatórios técnicos; 
 Capacidade de trabalho em equipe com profissionais de 

outras áreas de conhecimento. 
Local de trabalho CSU/CIAC de Salvador participantes do Projeto, bem como, 

eventualmente, em áreas ou instituições próximas aos 
CSU/CIAC  e na sede do Instituto Aliança. 

Remuneração Valor de R$ 8,00 hora/aula
Relação de Trabalho Contratação regida pela Consolidação das Leis do Trabalho. 
Duração 10 (dez) meses, contados da data de assinatura do contrato, 

limitado a 12/12/2014, admitida variação 
Atividades  Elaborar planos de aula e relatórios utilizando os 

instrumentos do Projeto; 
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 Ministrar as atividades de educação pelo esporte 
relacionadas à modalidade, para alunos dos CSU/CIAC e 
participantes do Projeto, dentro da metodologia e 
cronograma propostos;  

 Participar integralmente de todos os cursos, formações, 
atividades e reuniões do Projeto; 

 Registrar e monitorar a frequência e o aproveitamento dos 
participantes, utilizando os instrumentos do Projeto;  

 Participar do planejamento, realização e avaliação das 
atividades do Projeto; 

 Promover o bom uso, conservação e guarda do material. 
 
 

3.4. Instrutor ou Instrutor Provisionado – Dança e Alongamento 
 

Número de Vagas, Carga 
Horária e Turno no período 

03(três), sendo:  
a) 02 (duas) vagas, 16 horas semanais, turno matutino 
b) 01 (uma) vaga, 18 horas semanais, turno vespertino 

Observação: a carga horária poderá variar de acordo com o 
número de turmas 

Formação Curso Superior em Educação Física ou Dança – Licenciatura 
Plena ou Bacharelado - ou Ensino Médio completo, ambos 
devidamente registrados e regularizados pelo Conselho 
Regional de Educação Física (CREF) ou órgão oficial 
fiscalizador da categoria. 
 

Perfil 
 

 Experiência e conhecimento no ensino de dança e de 
alongamento para diversas faixas etárias e ritmos variados; 

 Conhecimento da realidade dos Centros Sociais Urbanos 
(CSU) e/ou do Centro Integrado de Apoio à Criança (CIAC) 
de Salvador participantes do Projeto; 

 Pontualidade, capacidade de liderança, boa comunicação, 
criatividade, flexibilidade, participação, cooperação e 
capacidade de planejamento; 

 Conhecimento sobre temas relacionados à educação pelo 
esporte; 

 Experiência comprovada em projetos sociais para diversas 
faixas etárias; 

 Experiência na realização de ações de formação 
(capacitações; palestras; oficinas educativas) relacionadas 
a temas das áreas de dança e de saúde; 

 Capacidade de adaptação ao contexto social e estrutural 
dos CSU / CIAC; 

 Conhecimento e uso de internet (e-mail, facebook),  Power 
Point e demais aplicativos do Microsoft Office; 

 Experiência na elaboração de textos e relatórios técnicos; 
 Capacidade de trabalho em equipe com profissionais de 

outras áreas de conhecimento. 
Local de trabalho CSU/CIAC de Salvador participantes do Projeto, bem como, 

eventualmente, em áreas ou instituições próximas aos 
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CSU/CIAC  e na sede do Instituto Aliança. 
Remuneração Valor de R$ 8,00 hora/aula 
Relação de Trabalho Contratação regida pela Consolidação das Leis do Trabalho. 
Duração 10 (dez) meses, contados da data de assinatura do contrato, 

limitado a 12/12/2014, admitida variação 
Atividades  Elaborar planos de aula e relatórios utilizando os 

instrumentos do Projeto; 
 Ministrar as atividades de educação pelo esporte 

relacionadas às modalidades, para alunos dos CSU/CIAC e 
participantes do Projeto, dentro da metodologia e 
cronograma propostos;  

 Participar integralmente de todos os cursos, formações, 
atividades e reuniões do Projeto; 

 Registrar e monitorar a frequência e o aproveitamento dos 
participantes, utilizando os instrumentos do Projeto;  

 Participar do planejamento, realização e avaliação das 
atividades do Projeto; 

 Promover o bom uso, conservação e guarda do material. 
 
 
 

3.5. Instrutor ou Instrutor Provisionado – Ginástica  
 

Número de Vagas, Carga 
Horária e Turno no período 

04 (quatro), sendo:  
a) 02 (duas) vagas, 14 horas semanais, turno vespertino 
b) 01 (uma) vaga, 16 horas semanais, turno matutino 
c) 01 (uma) vaga, 20 horas semanais, turnos matutino  

Observação: a carga horária poderá variar de acordo com o 
número de turmas 

Formação Curso Superior em Educação Física ou Dança – Licenciatura 
Plena ou Bacharelado - ou Ensino Médio completo, ambos 
devidamente registrados e regularizados pelo Conselho 
Regional de Educação Física (CREF) ou órgão oficial 
fiscalizador da categoria. 

Perfil 
 

 Experiência e conhecimento no ensino de dança para 
diversas faixas etárias; 

 Conhecimento da realidade dos Centros Sociais Urbanos 
(CSU) e/ou do Centro Integrado de Apoio à Criança (CIAC) 
de Salvador participantes do Projeto; 

 Pontualidade, capacidade de liderança, boa comunicação, 
criatividade, flexibilidade, participação, cooperação e 
capacidade de planejamento; 

 Conhecimento sobre temas relacionados à educação pelo 
esporte; 

 Experiência comprovada em projetos sociais para diversas 
faixas etárias; 

 Experiência na realização de ações de formação 
(capacitações; palestras; oficinas educativas) relacionadas 
a temas das áreas de dança e de saúde; 

 Capacidade de adaptação ao contexto social e estrutural 
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dos CSU / CIAC; 
 Conhecimento e uso de internet (e-mail, facebook),  Power 

Point e demais aplicativos do Microsoft Office; 
 Experiência na elaboração de textos e relatórios técnicos; 
 Capacidade de trabalho em equipe com profissionais de 

outras áreas de conhecimento. 
Local de trabalho CSU/CIAC de Salvador participantes do Projeto, bem como, 

eventualmente, em áreas ou instituições próximas aos 
CSU/CIAC  e na sede do Instituto Aliança. 

Remuneração Valor de R$ 8,00 hora/aula 
Relação de Trabalho Contratação regida pela Consolidação das Leis do Trabalho. 
Duração 10 (dez) meses, contados da data de assinatura do contrato, 

limitado a 12/12/2014, admitida variação 
Atividades  Elaborar planos de aula e relatórios utilizando os 

instrumentos do Projeto; 
 Ministrar as atividades de educação pelo esporte 

relacionadas às modalidades, para alunos dos CSU/CIAC e 
participantes do Projeto, dentro da metodologia e 
cronograma propostos;  

 Participar integralmente de todos os cursos, formações, 
atividades e reuniões do Projeto; 

 Registrar e monitorar a frequência e o aproveitamento dos 
participantes, utilizando os instrumentos do Projeto;  

 Participar do planejamento, realização e avaliação das 
atividades do Projeto; 

 Promover o bom uso, conservação e guarda do material. 
 
 

3.6. Instrutor ou Instrutor Provisionado – Futebol, Esportes de Quadra e Alongamento 
 

Número de Vagas, Carga 
Horária e Turno no período 

04 (quatro), sendo:  
a) 02 (duas) vagas, 18 horas semanais, turno matutino 
b) 01 (uma) vaga, 20 horas semanais, turno vespertino 
c) 01 (uma) vaga, 18 horas semanais, turno vespertino 

Observação: a carga horária poderá variar de acordo 
com o número de turmas 

Formação Curso Superior em Educação Física – Licenciatura Plena ou 
Bacharelado - ou Ensino Médio completo, ambos 
devidamente registrados e regularizados pelo Conselho 
Regional de Educação Física (CREF). 
 

Perfil 
 

 Experiência e conhecimento no ensino das modalidades 
futebol, esportes de quadra (handebol, basquete, vôlei e 
futsal) e alongamento para diversas faixas etárias; 

 Conhecimento da realidade dos Centros Sociais Urbanos 
(CSU) e/ou do Centro Integrado de Apoio à Criança (CIAC) 
de Salvador participantes do Projeto; 

 Pontualidade, capacidade de liderança, boa comunicação, 
criatividade, flexibilidade, participação, cooperação e 
capacidade de planejamento; 
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 Conhecimento sobre temas relacionados à educação pelo 
esporte; 

 Experiência comprovada em projetos sociais de esportes 
para diversas faixas etárias; 

 Experiência na realização de ações de formação 
(capacitações; palestras; oficinas educativas) relacionadas 
a temas das áreas de esportes e de saúde; 

 Capacidade de adaptação ao contexto social e estrutural 
dos CSU / CIAC; 

 Conhecimento e uso de internet (e-mail, facebook),  Power 
Point e demais aplicativos do Microsoft Office; 

 Experiência na elaboração de textos e relatórios técnicos; 
 Capacidade de trabalho em equipe com profissionais de 

outras áreas de conhecimento. 
Local de trabalho CSU/CIAC de Salvador participantes do Projeto, bem como, 

eventualmente, em áreas ou instituições próximas aos 
CSU/CIAC  e na sede do Instituto Aliança. 

Remuneração Valor de R$ 8,00 hora/aula 
Relação de Trabalho Contratação regida pela Consolidação das Leis do Trabalho. 
Duração 10 (dez) meses, contados da data de assinatura do contrato, 

limitado a 12/12/2014, admitida variação 
Atividades  Elaborar planos de aula e relatórios utilizando os 

instrumentos do Projeto; 
 Ministrar as atividades de educação pelo esporte 

relacionadas às modalidades, para alunos dos CSU/CIAC e 
participantes do Projeto, dentro da metodologia e 
cronograma propostos;  

 Participar integralmente de todos os cursos, formações, 
atividades e reuniões do Projeto; 

 Registrar e monitorar a frequência e o aproveitamento dos 
participantes, utilizando os instrumentos do Projeto;  

 Participar do planejamento, realização e avaliação das 
atividades do Projeto; 

 Promover o bom uso, conservação e guarda do material. 
 

 
3.7. Instrutor ou Instrutor Provisionado – Esporte de Quadra e Ginástica 
 

Número de Vagas, Carga 
Horária e Turno no período 

04 (quatro) vagas, sendo:  
a) 02 (duas) vagas, 14 horas semanais, turno matutino 
b) 01 (uma) vaga, 16 horas semanais, turno  vespertino 
c) 01 (uma) vaga, 18 horas semanais, vespertino 

Observação: a carga horária poderá variar de acordo 
com o número de turmas 

Formação Curso Superior em Educação Física – Licenciatura Plena ou 
Bacharelado - ou Ensino Médio completo, ambos 
devidamente registrados e regularizados pelo Conselho 
Regional de Educação Física (CREF). 

Perfil 
 

 Experiência e conhecimento no ensino de esportes de 
quadra (handebol, basquete, vôlei e futsal) e ginástica para 
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diversas faixas etárias; 
 Conhecimento da realidade dos Centros Sociais Urbanos 

(CSU) e/ou do Centro Integrado de Apoio à Criança (CIAC) 
de Salvador participantes do Projeto; 

 Pontualidade, capacidade de liderança, boa comunicação, 
criatividade, flexibilidade, participação, cooperação e 
capacidade de planejamento; 

 Conhecimento sobre temas relacionados à educação pelo 
esporte; 

 Experiência comprovada em projetos sociais de esportes 
para diversas faixas etárias; 

 Experiência na realização de ações de formação 
(capacitações; palestras; oficinas educativas) relacionadas 
a temas das áreas de esportes e de saúde; 

 Capacidade de adaptação ao contexto social e estrutural 
dos CSU / CIAC; 

 Conhecimento e uso de internet (e-mail, facebook),  Power 
Point e demais aplicativos do Microsoft Office; 

 Experiência na elaboração de textos e relatórios técnicos; 
 Capacidade de trabalho em equipe com profissionais de 

outras áreas de conhecimento. 
Local de trabalho CSU/CIAC de Salvador participantes do Projeto, bem como, 

eventualmente, em áreas ou instituições próximas aos 
CSU/CIAC  e na sede do Instituto Aliança. 

Remuneração Valor de R$ 8,00 hora/aula 
Relação de Trabalho Contratação regida pela Consolidação das Leis do Trabalho. 
Duração 10 (dez) meses, contados da data de assinatura do contrato, 

limitado a 12/12/2014, admitida variação 
Atividades  Elaborar planos de aula e relatórios utilizando os 

instrumentos do Projeto; 
 Ministrar as atividades de educação pelo esporte 

relacionadas às modalidades, para alunos dos CSU/CIAC e 
participantes do Projeto, dentro da metodologia e 
cronograma propostos;  

 Participar integralmente de todos os cursos, formações, 
atividades e reuniões do Projeto; 

 Registrar e monitorar a frequência e o aproveitamento dos 
participantes, utilizando os instrumentos do Projeto;  

 Participar do planejamento, realização e avaliação das 
atividades do Projeto; 

 Promover o bom uso, conservação e guarda do material. 
 
 

3.8. Os profissionais selecionados poderão desempenhar suas atividades em mais de um Centro 
Social Urbano ou CIAC. O Instituto Aliança comunicará ao funcionário, com uma antecedência 
mínima de 15 (quinze) dias, sobre os locais de desempenho de suas funções. 
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04. DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS  

 
4.1.  Deverão ser entregues os seguintes documentos: 
a) currículo digitado, sem emendas, rasuras ou entrelinhas. O mesmo deverá estar datado e  
assinado pelo candidato. Além disso, deverá conter no CABEÇALHO da 1ª. página: o 
cargo ( Instrutor ou Instrutor Provisionado), a modalidade, carga horária e turno pleiteado; 
o nome,  endereço  completo, telefone, e-mail do candidato; 
b) cópia do certificado de conclusão do curso superior (para os candidatos ao cargo de Instrutor) 
ou do curso médio (para os candidatos ao cargo de Instrutor Provisionado); 
c) declaração que o candidato não é funcionário da Administração Pública Federal, Estadual ou 
Municipal, de acordo com o modelo do Anexo I; 
d) para os profissionais de Educação Física: cópia do registro do Conselho Regional de 
Educação Física – CREF e do comprovante de pagamento da ultima anuidade (2013). No caso 
de profissionais de Dança, cópia do registro do órgão fiscalizador da categoria e do respectivo 
comprovante de pagamento da ultima anuidade (2013). 
 
4.2. Os documentos deverão ser entregues até às 17h30min do dia 31 de janeiro de 2014, na 
Rua Alceu Amoroso Lima, nº 668, Edifício America Towers, Sala 1506 - Caminho das Árvores, 
Salvador/BA, ou então enviados, via e-mail até o dia e horário especificado acima para o 
endereço eletrônico esportecidadania2@institutoalianca.org.br. 
 
4.3. No ato de entrega dos documentos no endereço indicado no Item 4.2, o candidato receberá 
um comprovante de protocolo do mesmo, carimbado e assinado pelo Instituo Aliança. No caso 
de entrega por email, o comprovante de protocolo será enviado ao mesmo endereço eletrônico 
do remetente do currículo. 
 

05. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

5.1. Serão selecionados os profissionais que melhor se adequarem ao perfil procurado pelo 
Instituto Aliança. A seleção será realizada em duas etapas: avaliação da documentação 
apresentada e entrevista individual ou em grupo. 
  
5.2 Serão desclassificados os candidatos que não atenderem às exigências contidas nos itens 3 
e 4 deste Edital. Somente os candidatos aprovados na primeira etapa (avaliação da 
documentação), serão chamados para a entrevista individual ou em grupo (segunda etapa). 
 
5.3 A relação dos selecionados será divulgada no site www.institutoalianca.org.br, bem como 
afixada no endereço especificado no Item 4.2. 
 
5.4 O candidato poderá se inscrever para outros Editais do mesmo projeto, desde que envie a 
documentação para o endereço eletrônico específico de cada seleção ou entregue envelopes 
separados de acordo com a orientação de cada Edital.  
 
5.5 A seleção de candidatos e o presente Edital não vinculam o Instituto Aliança quanto à 
efetivação da contratação, podendo ser revogada a qualquer tempo. 
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06. DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

Os candidatos selecionados deverão estar disponíveis para iniciar a prestação dos serviços 
imediatamente após a assinatura do instrumento contratual. 

 

07. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Os recursos para custear as despesas descritas neste Edital correrão à conta do convênio n° nº 
042/2013, celebrado entre o Instituto Aliança e a SEDES para a execução do “Projeto Esporte, 
Lazer e Cidadania nos Centros Sociais Urbanos”. 

 
 
 
 
                                                 Salvador, 21 de janeiro de 2014. 

 
 
 

Márcia Maria da Cruz e Campos 
INSTITUTO ALIANÇA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I – MODELO DE DECLARAÇÃO 
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Declaro para os devidos fins e a quem interessar possa, que não sou funcionário da 
Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal. 
 
 
 
 
Sendo a expressão da verdade, firmo a presente declaração. 
 
 
 
 
 
Salvador, ____ de _____________ de 2014. 
 
 
 
 

 
 
 

Assinatura: _________________________________________________ 
 

Nome em letra de forma: ______________________________________ 
   
RG: ___________________________ 
 
 CPF: __________________________ 
 


