
 

 

 

EDITAL 03/2022 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO DAS 

DEMANDAS PROVENIENTES DA EXECUÇÃO DO PROJETO PEDAL DE BICICROSS 

NA CAPITAL SALVADOR/BAHIA. 

 
DATA DE ENVIO DAS PROPOSTAS 14 e 20 de abril de 2022, data de abertura e 

classificação 21/04/2022, e-mail para envio da proposta: absbicicross@hotmail.com 
 

consultas e esclarecimentos: Dernivan Nunes do Nascimento E-MAIL: 

info@absbmx.com.br contato 71 991129322 /999142409 

 
 

1 – Preâmbulo 

A ABS – Associação de Bicicross de Salvador, fundada em trinta de setembro de dois 
mil e três, na cidade de Salvador/ Bahia, CNPJ 06.055.992/0001-30, onde tem sede e 
foro, situada na Rua Antonino Casaes, nº 237, Itapuã, CEP 41.610-000, Salvador, com 
prazo de duração indeterminado, de caráter esportivo, pessoa jurídica de direito privado 
é uma entidade civil, sem fins lucrativos, entidade de administração do desporto da 
respectiva modalidade, torna público por intermédio deste edital, para conhecimento dos 
interessados, o processo seletivo nº01/2022, para contratação da equipe de Recursos 
Humanos que atuará no Projeto Pedal Bicicross, objeto do Termo de Fomento 
nº01/2022, conforme previsto na Clausula Nona- Recursos Humanos, em consonância 
com a Lei nº13.019 /2014 celebrado com o Estado, por intermédio da SUDESB – 
Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia. 

2 – Do Objeto 

O presente processo seletivo tem por objeto a contratação de profissionais para 

atendimento as demandas provenientes da execução do Projeto Pedal, o qual será 

realizado na Capital Salvador - Bahia, através do qual serão atendidas crianças, 

adolescentes da cidade supracitada, em cumprimento as metas pactuadas no Plano de 

Trabalho aprovado no Termo de Fomento nº 01/2022. 

 

4- QUADRO DEMONSTRATIVO 

. 
 

4.1 - DOS RECUROS ORÇAMENTÁRIOS 
 

4.1.1 - A fonte de pagamento para contratação dos Recursos Humanos é oriunda do 

Termo de Fomento nº 01/2022.celebrado com a SUDESB – Superintendência dos 

Desportos do Estado da Bahia. 

 
 

4.2 - QUADRO DEMONSTRATIVO DO CARGO E DAS VAGAS 
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As vagas disponíveis para atenderá as especificações, conforme abaixo discriminado: 
 

 
Cargo 

 
Qualificação 

 
Vagas 

 
Remuneração 

Carga horária 
semanal 

 
 

Coordenador Técnico 

Profissional, nível 
superior, com domínio nas 
técnicas aplicadas na 
prática do ciclismo BMX; 
experiência comprovada 
em coordenação de 
eventos. 
Experiência em 
coordenação de equipes. 
Cref ativo 

 
 

01 

 
 

R$ 3.500,00 

 
 

40 horas 

 
 

Supervisor 

Profissional, nível 
superior, com domínio 
nas técnicas aplicadas na 
prática do ciclismo BMX; 
experiência comprovada 
em coordenação de 
eventos. 
Experiência em 
coordenação de equipes 

 
 

01 

 
 

R$3.300,00 

 
 

40 horas 

 

Professor 
Profissional, nível 
superior em Educação 
Física, com domínio nas 
técnicas aplicadas na 
prática do ciclismo BMX; 
com experiência 
comprovada. Cref ativo 

 

02 
 

R$ 1.800,00 
 

20 horas 

 
 

Motorista  

Profissional, nível médio, 
com experiencia 
comprovada Dirigir 
caminhonete HR  com 
Baú, carteira Habilitação  B 
 

 
 

01 

 
 

R$ 1.600,00 

 
 

40 horas 

 
 

Auxiliar de Serviços Gerais 

Profissional, a partir do 
nível fundamental, com 
experiências. 

 
 

01 

 
 

R$ 1.400,00 

 
 

40 horas 

 
 

Assessoria Contábil 

Profissional, nível médio, 
com experiencia 
comprovada em 
prestação de contas de 
projetos junto a SUDESB, 
CRC ativo 

 
 

01 

 
 

R$ 1.212.00 

 
 

Prestação 
Serviços 



 

 

 

 
4- DOS PRÉ-REQUISITOS 

 
4.1-Comprovação das experiências. 

 

 
5- DAS OBRIGAÇÕES 

 
5.1-Coordenador Técnico 

 

✓ Coordenar o aspecto técnico e metodológico do projeto; 

✓ Produzir juntamente com os instrutores o material didático que será 

trabalhado nas atividades; 

✓ Participar das reuniões com os representantes da SUDEBS para 

explanação da proposta; 

✓ Zelar pela preservação e organização de todo material utilizado durante 

a execução do projeto. 

✓ Responsável por acompanhar a execução do projeto. 

✓ Participar das reuniões de planejamento com a equipe 
 

5.2-Supervisor 
 

✓ Supervisionar o aspecto técnico e metodológico do projeto bem como os 

seus colaboradores; 

✓ Produzir relatórios juntamente com os Professores e Estagiários, para 

apresentação mensal dos resultados das atividades; 

✓ Participar das reuniões com os representantes da SUDEBS para 

explanação de resultados e ocorrências; 

✓ Zelar pela preservação e organização de todo material utilizado durante 

a execução do projeto. 

✓ Responsável por acompanhar a execução do projeto. 

✓ Articular ações complementares junto a direção da ABS, além de 

promover encontros com os pais/ responsáveis dos beneficiários do 

projeto. 

✓ Responsável por cadastro, inscrições, matrículas, dos alunos do projeto; 

✓ Participar das reuniões de planejamento com a equipe 

✓ 

 

5.3-Professor 
 

✓ Ministrar as aulas expositivas e demais ações conforme planejamento; 

✓ Auxiliar na distribuição dos materiais; 



 

 

✓ Zelar pela preservação e organização de todo material utilizado durante 

a execução do evento. 

✓ Participar das reuniões de planejamento com a equipe 
 
 

 
5.4-Aux Serviços Gerais 

 

✓ Responsável pela manutenção, higienização, organização e distribuição 

dos equipamentos, bicicletas, Epi’s, aos alunos e profissionais. 

✓ Auxiliar na montagem e desmontagem da estrutura utilizada nas aulas; 

✓ Auxiliar na distribuição dos materiais; 

✓ Responsável pela manutenção, organização e higienização da sede; 

✓ Participar das reuniões de planejamento com a equipe 
 

5.5-Assessor Contábil 
 

✓ Despachar junto aos órgãos públicos os documentos necessários ao 

funcionamento do projeto; 

✓ Confecção em sistema próprio as folhas de pagamento, impostos, vale 

alimentação e vale transporte; 

✓ Montagem de escalas de serviços, relatórios de prestação de contas 

mensal, declarações mensais e anuais da Instituição, certidões fiscais. 

✓ Prestação de contas final e guarda de documentos contábeis referentes 

ao projeto. 



 

 

 

✓ 6 - DA ANÁLISE CURRICULAR 

 

6.1 - Para o cargo de coordenador técnico será observado à pontuação abaixo 
listada, desde que os referidos cursos tenham sido concluídos ou em andamento- 
Pontuação máxima: 25 pontos: 

 

• Comprovação de experiência na coordenação de eventos na área esportiva: 

a partir de 03 anos: 10 pontos/ 02 a 03 anos: 07 pontos/ 06 meses a 01 ano: 

05 pontos. 

• Experiência profissional no período superior a 2 anos na área de BMX : 5 

pontos; 

• Cursos complementares com carga horária mínima de 05h na área esporte, 

recreação e educação: 5 pontos; 

• Cursos extras nas áreas de gestão, educação e esporte: 25 pontos; 

 
6.2. Para o cargo de Supervisor será observado à pontuação abaixo listada, desde 

que os referidos cursos tenham sido concluídos ou em andamento- Pontuação 

máxima: 25 pontos: 

 
Tempo de Atuação específica na supervisão na prática do Ciclismo BMX: 15 pontos; 

Experiência profissional no período superior a 6 meses em área esporte, recreação e 

educação: 5 pontos; 

Experiência na execução de eventos da modalidade de Ciclismo BMX: 02 pontos; 

Cursos complementares com carga horária mínima de 05h na área esporte, recreação 

e educação/ Ciclismo BMX/ realização de oficinas e dinâmicas de grupo: 03 pontos; 

 
6.3. Para o cargo de Professor será observado à pontuação abaixo listada, desde 

que os referidos cursos tenham sido concluídos ou em andamento- Pontuação 

máxima: 25 pontos: 

 
Tempo de aulas ministradas na prática do Ciclismo BMX, comprovada em carteira: 01 

ano-17 pontos; 

Experiência profissional no período superior a 8 meses em área esporte, 

recreação e   educação: 5 pontos; 

Experiência na execução de eventos da modalidade de Ciclismo BMX: 05 pontos; 

Cursos complementares com carga horária mínima de 05h na área esporte, recreação 

e educação/ Ciclismo BMX / realização de oficinas e dinâmicas de grupo: 03 pontos; 



 

 

 

 
6.4. Para o cargo de Assessoria Contábil será observado à pontuação abaixo 

listada, desde que os referidos cursos tenham sido concluídos ou em andamento- 

Pontuação máxima: 25 pontos: 

 
Possuir sistema próprio de contabilidade, folha de pagamento: 15 pontos; 

Registro junto ao CRC ativo: 5 pontos; 

Experiência comprovada na prestação de contas junto a SUDESB e outros órgãos 

públicos: 02 pontos; 

 

6.5. Para o cargo de motorista  será observado à pontuação abaixo listada, desde 

que os referidos cursos tenham sido concluídos ou em andamento- Pontuação 

máxima: 25 pontos:  

         Dirigir uma caminhonete HR  com Baú  
          
         Carregar equipamento e bicicletas ; 
           
         Descarregar equipamento e bicicletas 
          
         Manter caminhão limpo. 
         
         Carteira de habilitação B 

          
        Com carga horária mínima de 05h com esperiencia comprovada. 
         03 pontos: 
 

7 - Critério de Julgamento das Propostas 

 
8.1 - O processamento e julgamento desta concorrência obedecerão às regras deste 

edital 

8.2 – O currículo do profissional interessado deverá ser enviado unicamente via correio 

eletrônico, para o endereço: absbicicross@hotmail.com, até as 23:50 do dia 20/04/2022. 
 

8.3 – Os currículos recebidos no período de 14 e 20 de abril de 2022 serão avaliados 

no dia 21 de abril 2022. Prazo de Recurso: 22 de abril 2022, e o resultado final será 

apresentado no dia 25 de abril de 2022, através de e-mail e publicação site da entidade 

na internet. (www.absbicicross.com.br). 
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8.4 – Os candidatos serão avaliados de acordo com aquele que melhor se adequar às 

exigências descritas no item 6, desde que não haja nenhuma contradição, 

descumprimento ou dubiedade com relação ao atendimento das exigências 

apresentadas neste edital. 

 

09 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

• O candidato que, por qualquer motivo, deixar de atender às normas e às 
recomendações aqui estabelecidas, será automaticamente eliminado da 
Seleção, não cabendo recurso sob alegação de desconhecimento dos 
termos deste edital. 

 

• Em caso de empate de pontuação, o desempate será realizado através do 
item relativo à experiência na execução de atividades na modalidade do 
ciclismo BMX. 

• É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de 
todos os atos, editais e comunicados referentes a este processo seletivo; 

 

• A contratação para prestar os serviços constantes neste Edital, terá contrato 
por tempo determinado de 12 meses (período da execução do projeto) não 
gerando qualquer tipo de vínculo empregatício com a ABS – Associação de 
Bicicross de Salvador, posterior a esse contrato. 

 
 

14 de abril de 2022. 
 
 
 

Dernivan Nunes do Nascimento 

ABS – Associação de Bicicross de Salvador 


