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EDITAL 003/2015 – FME BOMBINHAS 
 

PROJETO MATURIDADE EM MOVIMENTO 
 

 

A Fundação Municipal de Esportes de Bombinhas – FME Bombinhas, torna 

público o convite para o Projeto Maturidade em Movimento, a se realizar no período 

de abril a outubro de 2015, de acordo com as especificações que seguem: 

 

1.DO OBJETO 

1.1.O Projeto Maturidade em Movimento abrange atividades esportivas 

promovidas pela Prefeitura Municipal através da Fundação Municipal de Esportes; 

1.2.As atividades propostas serão: caminhada, ginástica em aparelhos, jogos 

coletivos, ginástica localizada, fitness, jogos recreativos, dominó, truco e bocha, 

podendo ser inserida outra em que houver interesse por parte dos participantes; 

1.3.Os encontros serão realizados semanalmente sob a orientação de um 

profissional em Educação Física, com local, datas e horários estabelecidos pela FME 

Bombinhas constantes no Anexo I deste Edital; 

 

2.DO PÚBLICO ALVO 

2.1.Serão atendidos homens e mulheres, residentes no município de 

Bombinhas, com idade a partir de 40 (quarenta) anos; 

 

3.DA PARTICIPAÇÃO 

3.1.O convite será divulgado pela Prefeitura Municipal através do 

Departamento de Comunicação, pelas equipes das Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) e pela FME Bombinhas, cujos veículos de comunicação serão: site institucional, 

redes sociais, rádio local e a distribuição de panfletos em toda rede de saúde do 

município. 

3.2.O período de divulgação será de 10 a 17 de abril de 2015 e consistirá na 

aplicação do plano de mídia em locais e veículos de comunicação que 

proporcionem a descentralização das mesmas; 

3.2.Os interessados deverão comparecer na data, local e horários divulgados 

no Cronograma de Atividades (Anexo I), onde será realizada triagem inicial com o 

preenchimento da Ficha de Participação e Anamnese (Anexo II); 

3.3.Na triagem deverá ser apresentado documento oficial com foto (não é 

necessário cópia); 
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3.4.Não há limites de vagas, devendo o interessado comparecer às atividades 

propostas sempre que desejar e sentir-se com disposição; 

 

4.DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1.Cada participante poderá participar exclusivamente do grupo do bairro 

em que se localiza sua Unidade Básica de Saúde de referência, constante no Anexo 

II; 

4.2.A participação no projeto é gratuita, cabendo aos interessados 

comprometerem-se em zelar pelo material esportivo disponibilizado, bem como o 

respeito e cooperação com instrutores e demais colegas; 

 

5.DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1.As atividades terão início no dia 22 de abril e encerramento no dia 04 de 

novembro de 2015, com as Olimpíadas da Maturidade ou Gincana de Integração, à 

ser definida pela FME Bombinhas considerando o desenvolvimento dos grupos nas 

modalidades; 

5.2.Não será disponibilizado transporte; 

5.3.A participação implica na plena aceitação das normas e condições 

fixadas por este Edital, o qual pode ser objeto de aditivos e informações 

complementares no período de sua vigência, mediante ampla divulgação; 

5.4.Maiores informações poderão ser consultadas junto à FME Bombinhas, 

localizada na Avenida Leopoldo Zarling, esquina com Rua Pardal, n. 2072 – Bairro 

Bombas, pelo fone (47) 3369-3678 ou ainda através do e-mail: 

fme@bombinhas.sc.gov.br. 

5.5.Fazem parte deste Edital os Anexos I e II. 

Bombinhas, 07 de abril de 2015. 
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