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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 
 

CENTRO OLÍMPICO DE TEINAMENTO E PESQUISA 

 

REQUERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM PENEIRA 
 
 

Ao  

Departamento de Gestão do Esporte de Alto Rendimento 

Modalidade ________________________________________________ 

Nome da criança/adolescente _____________________________________________________________________ 

Data de nascimento ____/____/_______. RG _________________________, CPF ___________________________ 

Tipo sanguíneo _______ Possui alergias ? _______ Quais? ______________________________________________ 

Como soube do Centro Olímpico ? _________________________________________________________________ 

Você pratica ou praticava a modalidade ? Se sim onde ? 

[    ] Clube Escola [    ] Clube da Comunidade [    ] Clube particular [    ] Escola 

[    ] Outros – qual ? ___________________________________________________________________________ 

 
Tem convênio médico? ________  Qual? ____________________________________________________________ 

Eu, __________________________________________________________________________________________, 

RG __________________________________________, CPF ____________________________________________, 

Residente à  ______________________________________________________________________, Nº _________, 

Complemento ________________, bairro ______________________________________________, zona _______, 

Tel. ________________________, Cel ____________________________, na qualidade de (parentesco) 

________________ da criança/adolescente com _________ anos de idade acima descrita, venho requerer a sua 

participação no processo seletivo (“ peneira “) da modalidade acima. 

Para tanto declaro que por minha espontânea vontade autorizo a referida criança/docente a participar no 

processo seletivo (“ peneira “) a ser realizada no Departamento de gestão do Esporte de Alto Rendimento. 

 

Declaro também que: 

 

1- Estou ciente de que o Departamento de Gestão do Esporte de Alto Rendimento (DGEA) da Secretaria 
Municipal de Esportes e Recreação da Cidade de São Paulo (SEME) oferece treinamento esportivo de alto 
rendimento gratuito para crianças e adolescentes, com o objetivo de formar atletas e equipes de competição 
dentro de suas respectivas faixas etárias , e não a prática de atividades físicas como fim de participação focada no 
lazer, recreação e no convívio puramente social. 

 

[    ] Aprovado 
 

[    ] Reprovado 



2- Tenho pleno conhecimento de que o processo de avaliação envolve testes físicos, individuais, coletivos e outros 
tipos de atividades físicas e técnicas inerentes à respectiva avaliação de acordo com a modalidade pretendida, 
declarado ainda que a criança/adolescente está física e clinicamente capacitada a participar, e que estou ciente de 
eventuais riscos envolvidos, tais como lesões decorrentes de quedas, contatos com outros participantes, efeitos do 
clima e outas consequências que possam ter origem em sua falta de condicionamento físico. Declaro, mais, que 
pratica regularmente atividades esportivas, não sofrendo de nenhuma enfermidade conhecida, doença, distúrbio ou 
limitação física e/ou psíquica que impeça ou desaconselha sua participação no processo de avaliação em esporte de 
alto rendimento. 

3- Concordo que a criança/adolescente seja removida, em caso de acidente ou mal estar, ao hospital mais próximo, 
avisando-me pelo telefone informado acima, assim que possível. 

4- Responsabilizo-me por sua conduta em período integral de modo a não causar ofensas, desconfortos ou 
desrespeitos aos atletas, candidatos participantes e técnicos, seguindo toda e qualquer instrução que venha a ser 
fornecida pelos técnicos do processo de avaliação. 

5- Assumo a responsabilidade integral por sua participação no processo de avaliação, e estou ciente de que podem 
ocorrer danos, prejuízos, acidentes, lesões físicas, gastos ou extravios (materiais, utensílios ou documentos) em 
decorrência de sua participação no processo de avaliação sem qualquer responsabilidade da SEME-DGEA ou de seus 
servidores. 

6- Estou ciente e concordo que a DGEA, ao permitir sua participação no processo de avaliação, não assume qualquer 
compromisso de aprovação, não me sendo permitido qualquer tipo de recurso, ação, demanda ou revisão do 
julgamento feito a respeito da performance da referida criança/adolescente. 

7- Autorizo a SEME-DGEA e/ou terceiros por ela autorizados, em caráter irrevogável e a título gratuito, os direitos de 
uso de imagem, som de voz e demais características pessoais da referida criança/adolescente que sejam 
eventualmente captados, gravados e fixados durante e/ou no contexto do processo de avaliação, autorizando a 
reprodução e distribuição, modificada ou editada (total ou parcial), para fins de produção de obra publicitária e/ou 
promocional e/ou de seus produtos e marcas. Tal material audiovisual poderá ser transmitido ao vivo, em ambientes 
públicos ou restritos, transmitido por radiodifusão, televisão por assinatura, internet, monitores em locais abertos ou 
fechados, cinemas, revistas e publicações impressas, inclusive catálogos, merchandising, ações de marketing variadas, 
divulgação em cartazes, flyers, exposições e coletâneas, impressos e vídeos (fixados em qualquer tipo de mídia e 
destinados a qualquer mercado audiovisual). 

Estou ciente que a referida criança/adolescente, em caso de aprovação no processo seletivo, deverá cumprir as 
exigências constantes no Manual do Atleta disponível no site www.adcentroolimpico.com.br, notadamente ser 
estudante da rede pública ou privada de ensino e ter idade inferior a 18 anos. 

 
Estou ciente ainda que no dia da peneira: 
 

 A criança/adolescente deverá apresentar-se no dia e horário agendados, devidamente trajada de acordo com 
a exigência da modalidade e entregar ao técnico este Requerimento de Participação em Peneira já 
preenchido juntamente com uma cópia do RG do responsável; 

 A criança/adolescente até os 12 anos, inclusive, deverá comparecer acompanhada de um responsável maior 
de idade; 

 A criança/adolescente com idade entre 13 e 17 anos poderá comparecer desacompanhada. 
 
O presente Requerimento estabelece as condições para participação da referida criança/adolescente, neste ato 

representado/assinado por seu responsável legal, no processo de avaliação realizado gratuitamente pelo 
Departamento de Gestão do Esporte de Alto Rendimento (DGEA) da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da 
Cidade de São Paulo (SEME), visando à seleção de atletas para composição na modalidade acima descrita. 

Na qualidade de RESPONSÁVEL LEGAL ora declaro ser o legítimo representante da criança/adolescente, e que as 
informações deste Requerimento são verdadeiras, responsabilizando-me, ainda, integralmente, por todos os atos por 
este praticados, notadamente pela autencidade dos documentos ora  apresentados, civis e criminalmente, nos termos 
da Lei. 
 
 

São Paulo, ________de _____________________________ de _________ 

 
 

_______________________________________________________________________ 
( ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL / APESENTAR CÓPIA DO RG ) 

http://www.adcentroolimpico.com.br/

