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No Diário Oficial nº053, SÉRIE 3 ANO X, que publicou o EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS 
Nº02/2018 – SESPORTE 
 
Onde se lê: 
 
8. DA HABILITAÇÃO 
8.1. Os candidatos inscritos deverão apresentar no dia da Habilitação os seguintes documentos: a) Ficha 
de inscrição impressa e assinada:  
b) Uma Foto 3 x 4 recente;  
c) Cópia e original do RG ou outro documento de identificação oficial com foto;  
d) Cópia do CPF; 
e) Cópia do comprovante de residência atualizado; 
f) Para a vaga de professor: Cópia do Diploma de Conclusão do Ensino Superior no curso de Educação 
Física  
    Para a vaga de coordenador geral: Cópia do Diploma de Conclusão do Ensino Superior no curso de 
Educação Física ou Tecnologia em Gestão Desportiva e de Lazer; 
g) Comprovação de registro no Conselho Regional de Educação Física – CREF, para todos os graduados 
em Educação Física; 
h) Curriculum Vitae; 
i) Documentação comprobatória dos títulos e da experiência profissional constantes no curriculum vitae. 
 
Leia-se: 
 
8. DA HABILITAÇÃO 
8.1. Os candidatos inscritos deverão apresentar no dia da Habilitação os seguintes documentos: a) Ficha 
de inscrição impressa e assinada: 
b) Uma Foto 3 x 4 recente;  
c) Cópia e original do RG ou outro documento de identificação oficial com foto;  
d) Cópia do CPF; 
e) Cópia do comprovante de residência atualizado; 
f) Para a vaga de professor: Cópia do Diploma de Conclusão do Ensino Superior no curso de Educação 
Física;  
   Para a vaga de coordenador geral: Cópia do Diploma de Conclusão do Ensino Superior no curso de 
Educação Física ou Tecnologia em Gestão Desportiva e de Lazer; 
g) Cópia da Comprovação de registro no Conselho Regional de Educação Física – CREF, para todos os 
graduados em Educação Física; 
h) Curriculum vitae; 
i) Cópias devidamente acompanhadas das respectivas vias originais comprobatórias dos títulos e da 
experiência profissional constantes no curriculum vitae. 
 
Fortaleza, 12 de abril de 2018. 


