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ESTADO DE RORAIMA 
POLÍCIA MILITAR DE RORAIMA 

COLÉGIO MILITAR ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 
“CEL PM DERLY LUIZ VIEIRA BORGES” 
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros” 

 

   
EDITAL Nº 005/CME-PMRR/2020, 04 DE MARÇO DE 2020.  

 
Seleção simplificada de facilitadores de aprendizagem 
para o ano letivo 2020 do Colégio Militar Estadual “Cel 
PM Derly Luiz Vieira Borges”.  

 
A Diretora do Colégio Militar Estadual de Roraima, no uso de suas 

atribuições legais, de acordo com o Inciso III do Art. 2º da Lei Complementar nº 192, de 

30 de dezembro de 2011, publicado no Diário Oficial nº 1700, de 02 de janeiro de 2012, 

vem a público estabelecer as normas de inscrições para a seleção simplificada 

complementar para compor o Banco de Facilitadores de Aprendizagem, para o 

desenvolvimento de atividades complementares na área esportiva, sob o regime de 

voluntariado, conforme a Lei Federal 9.608/1998 de 18 de fevereiro de 1998, para o ano 

letivo de 2020. 

1. DA SELEÇÃO  

A seleção destina-se a atender a demanda por Facilitadores de Aprendizagem que irão 

desenvolver o Programa de Iniciação Esportiva do CME-PMRR, cujo objetivo é melhorar 

as habilidades físicas dos alunos do ensino fundamental e médio, por meio da ampliação 

das modalidades esportivas praticadas pelos alunos do Colégio Militar Estadual “Cel PM 

Derly Luiz Vieira Borges”. O Facilitador de Aprendizagem será responsável pela 

realização das atividades de seleção e treinamento das equipes esportivas do Colégio.  

A triagem dos voluntários será realizada pelo NÚCLEO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO 

CME-PMRR através da análise de títulos. 

1.1. Para ser classificado o candidato deve obter no mínimo 4 pontos na análise de 

títulos.  

1.2. Esta seleção destina-se a suprir, de forma complementar, a necessidade do 

funcionamento do Programa de Iniciação Esportiva do CME-PMRR. 

1.3. Os seguintes anexos são partes integrantes deste Edital: 

Anexo I – Ficha de inscrição;  

Anexo II – Quadro de pontuação; 

Anexo III – Quadro de horários de atuação; 

Anexo IV - Termo de compromisso 

2. DAS FINALIDADES DO PROGRAMA 

I – Melhoria do desempenho esportivo das crianças e adolescentes, por meio de 

acompanhamento pedagógico específico;  
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  II – Ampliação da oferta de atividades lúdicas e esportivas para nossos alunos; 

III – Complementação das aulas de educação física do ensino fundamental nos anos 

finais e ensino médio; 

IV – Ampliação do período de permanência dos alunos na escola. 

3. DAS ATRIBUIÇÕES DOS FACILITADORES VOLUNTÁRIOS 

Os Facilitadores de aprendizagem, serão responsáveis pelo 

desenvolvimento das atividades de Esporte e Lazer para os alunos do CME-PMRR por 

meio de treinamento das equipes esportivas e deverão: 

 

• Planejar em parceria com o profissional de educação física do Colégio Militar de 

forma que as atividades, metodologias e conteúdos estejam em consonância com o 

trabalho desenvolvido pelos professores e estudantes no turno regular. 

 

• Executar as atividades escolhidas em sintonia com as habilidades e necessidades 

dos estudantes considerando os objetivos do Programa, sobretudo no que se refere à 

melhoria do desempenho físico/esportivo. 

 

• Cumprir carga horária de acordo com as diretrizes e especificidades do Programa. 

 

• Acompanhar o desempenho escolar dos alunos. 

 

• Cumprir com responsabilidade, pontualidade e assiduidade suas obrigações junto ao 

Programa. 

 

• Desenvolver as atividades do Programa, conforme as diretrizes e orientações 

pedagógicas sugeridas pelo CME-PMRR. 

 

• Atuar como auxiliar-técnico das modalidades esportivas nos Jogos Escolares de 

Roraima. 

 

• As atividades desempenhadas pelos Facilitadores serão consideradas de natureza 

voluntária na forma definida pela Lei Federal 9.608/1998 de 18 de fevereiro de 1998, 

sendo obrigatória a celebração do Termo de Adesão e Compromisso do Voluntário. 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar desconhecimento. 
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  4.2. Para requerer sua inscrição o candidato deverá enviar o formulário de inscrição 

(anexo I) juntamente com os demais documentos scaneados para o e-mail  

colegiomilitar.rr@gmail.com  no período de 04 a 13 de março de 2020.  

4.3 As informações presentes no formulário de inscrição e no cadastro são de inteira 

responsabilidade do candidato. 

4.4. Compor o Banco de Cadastro de Reserva não gera compromisso de convocação do 

candidato para atuar no Programa. 

4.5. Esta Seleção terá vigência de um ano e o período de atuação será de 8 meses. 

4.6. Poderão participar desta seleção concorrendo à vaga de Facilitador da Aprendizagem 

para atuação Programa de Iniciação Esportiva do CME-PMRR: 

 I. Professores com pós-graduação em educação física; 

 II. Professores licenciados e bacharéis em educação física;  

III. Estudantes de licenciatura/bacharelado em Educação Física;   

4.7. Para concorrer à vaga de Facilitador todos os candidatos deverão possuir experiência 

na área pleiteada.  

5. DO RESSARCIMENTO E CARGA DE TRABALHO 

5.1. Os Facilitadores de Aprendizagem selecionados receberão ressarcimento para 

despesas com transporte e alimentação, no valor de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta 

reais), mensalmente, considerando os dias efetivamente trabalhados, por modalidade 

esportiva, podendo atuar em mais de uma modalidade, sendo no máximo em 02(duas). 

5.2. A carga horária semanal será de 04/Horas divididas 2 vezes por semana no horário 

das 17h40mim às 19h40min conforme os dias da modalidade esportiva escolhida.  

5.3. O ressarcimento de que trata o item 5.1 será custeado pelo caixa da Associação de 

Pais e Mestres do Colégio Militar Estadual.  

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1 O profissional selecionado deverá assinar Termo de Compromisso, conforme o anexo 

III deste edital; 

6.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Gestão do CME-PMRR. 

Boa Vista-RR, 04 de março de 2020 

VALDEANE ALVES DE OLIVEIRA – TEN CEL QOC PM 
Diretora do  CME-PMRR 

mailto:colegiomilitar.rr@gmail.com
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ANEXO I 

CADASTRO DO VOLUNTÁRIO 

DADOS PESSOAIS 

 

 

 

 

 

 

NOME DO VOLUNTÁRIO 

 

CPF RG CREF (CASO SEJA GRADUADO) 

   

ESTADO CIVIL SEXO TEMPO DE EXPERIÊNCIA MODALIDADE PRETENDIDA 

   
1 FUTSAL 
2 BASQUETE 
3 VOLEIBOL 

  

DATA DE NASCIMENTO NATURALIDADE UF NACIONALIDADE 

    

FILIAÇÃO (NOME DA MÃE) 

 

FILIAÇÃO (NOME DO PAI) 

 

ENDEREÇO NÚMERO 

  

BAIRRO CIDADE UF 

   

COMPLEMENTO CEP 

  

E-MAIL TELEFONE CELULAR 

  

GRAU DE INSTRUÇÃO FORMAÇÃO SUPERIOR INSTITUIÇÃO DE ENSINO DA FORMAÇÃO 

   

BANCO AGÊNCIA CONTA 
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ANEXO II 

Quadro de pontuação - Facilitador de Aprendizagem nas modalidades de futsal, 

basquete e voleibol. 

Certificado de Pós-Graduação 5 pontos 

Diploma de licenciatura ou bacharelado em Educação 
Física 

4 pontos 

Histórico ou declaração com mais de 10 créditos em 
educação física 

2 pontos (somente para 
acadêmicos) 

Certificados de cursos na área pretendida 
1 ponto para cada curso (no 

máximo até 5 pontos) 

Experiência comprovada na área 
1 ponto para cada ano (no 

máximo até 5 pontos) 

 

ANEXO III 

Quadro de horários e modalidades de futsal, basquete e voleibol 

ESCOLINHAS ESPORTIVAS DO CME-PMRR  

           

  SEG TER QUA QUI SEX 

Futsal - Mirim - Masc 17:40       17:40           

Futsal - Infantil - Masc   18:40       18:40         

Basquete - Mirim - Fem/Mas                 17:40   

Basquete - Juvenil - Fem/Mas                   18:40 

Voleibol - Mirim - Fem/Masc     17:40       17:40       

Voleibol - Infantil - Fem/Masc       18:40       18:40     

           

Duração de cada aula de 01 Hora          
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  ANEXO IV 

 

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário 

 

Eu, _____________________________________________________________________,  
    Nome do(a)Voluntário(a)                     

__________________________, _____________________________, residente e domiciliado(a)  
(Nacionalidade)                           (Estado Civil) 

no(a)_________________________________________________________,________________, 
(Rua/Avenida/Nº/Bairro)                                                                               (Cidade/UF)                                

 portador do CPF _____________________, carteira de identidade nº _____________________, 

     

pelo presente instrumento, formalizo adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço 

voluntário, nos termos da Lei n° 9.608, de 18 de fevereiro de 1988, de acordo com as normas do 

Colégio Militar Estadual “Cel PM Derly Luiz Vieira Borges”, cônscio de que farei jus ao 

ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do 

referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, 

nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.  

 

Boa Vista - RR, _____ de ________________ de 2020. 

 

 

______________________________________________ 
Assinatura do voluntário (a) 

 


