
 

EDITAL CHAMAMENTO PARA PROFISSIONAIS 
 O Grupo de Amigos Deficientes e Esportistas de Campinas – GADECAMP, 
divulga o presente edital para CHAMAMENTO DE COTAÇÃO PRÉVIA DE 
PARA PROFISSIONAIS para compor o Projeto – GADECAMP, Basquetebol 
em Cadeira de Rodas e possam assumir os seguintes cargos: 

 

1- Cargo: (01) Coordenador de Esporte  
Carga Horária Semanal – 30 horas semanais  

Remuneração Mensal – deverá ser informada em valor mensal. 

Período determinado de 12 meses – favor informar valor total do período. 

Regime de contratação: Pessoa Jurídica 

 

Atribuições da função: 

● Professor graduado em educação física, com o CREF ativo e com 
experiência  

● Sua contratação dar-se-á através de Pessoa Jurídica, para exercer uma 
carga horária de 30 (Trinta) horas semanais, para compras, 
planejamento, acompanhamento em treinos, amistosos e jogos oficiais, 
apresentações e reuniões com equipe e diretoria da associação.  

● Seu contrato de trabalhado será por prazo determinado de 12 (Doze) 
meses. 

 

2- Cargo: (01) Professor de Educação Física 
Carga Horária Semanal – 30 horas semanais  

Remuneração Mensal – deverá ser informada em valor mensal. 

Período determinado de 12 meses – favor informar valor total do período. 

Regime de contratação: Pessoa Jurídica 

 

 

Atribuições da função: 



● Professor graduado em educação física, com o CREF ativo e 
com experiência em basquetebol em cadeira de rodas.  
 

● Sua contratação dar-se-á através de Pessoa Jurídica, para 
exercer uma carga horária de 30 (Trinta) horas semanais, 
para planejamento, treinamento, jogos amistosos e oficiais, 
apresentações e reuniões com equipe e diretoria da 
associação.  
 

● Seu contrato de trabalhado será por prazo determinado de 12 
(Doze) meses. 

 

3- Cargo: (01) Assistente de Quadra 
Carga Horária Semanal – 30 horas semanais  

Remuneração Mensal – deverá ser informada em valor mensal. 

Período determinado de 12 meses – favor informar valor total do período. 

Regime de contratação: Pessoa Física 

 

 

Atribuições da função: 

● Profissional com experiência na função e sua contratação 
dar-se-á através de de autônomo (Pessoa Física) para 
exercer uma carga horária de 30 (Trinta) horas semanais, a 
qual será responsável pela organização dos equipamentos 
esportivos, das cadeiras de rodas e também, auxiliará, os 
atletas durante jogos e treinos. 
 

● Será responsável também pela manutenção e consertos 
básicos de cadeiras de rodas, tais como solda e costura de 
estofamento. 
 

● Seu contrato de trabalhado será por prazo determinado de 12 
(Doze) meses. 

 



 

4- Cargo: (01) Fisioterapeuta 
Carga Horária Semanal – 16 horas semanais  

Remuneração Mensal – deverá ser informada em valor mensal. 

Período determinado de 12 meses – favor informar valor total do período. 

Regime de contratação: Pessoa Física 

 

 

Atribuições da função: 

● Profissional formado em fisioterapia, com registro no 
CREFITO e com experiência na área, com atribuições no 
tratamento e prevenção de doenças e lesões decorrentes de 
fraturas. 
 

● Sua contratação dar-se-á através de autônomo (Pessoa 
Física), para exercer uma carga horária de 16 (Dezesseis) 
horas semanais. 
 

● Seu contrato de trabalhado será por prazo determinado de 12 
(Doze) meses. 
 

5- Cargo: (01) Psicólogo 
Carga Horária Semanal – 12 horas semanais  

Remuneração Mensal – deverá ser informada em valor mensal. 

Período determinado de 12 meses – favor informar valor total do período. 

Regime de contratação: Pessoa Física 

 

 

Atribuições da função: 

● Profissional formado em psicologia, com registro no CRP e 
com experiência na área e suas atribuições serão 
atendimentos em individual ou em grupo, propiciando uma 



regulação psíquica nos fatores que influenciam na 
performance, no desempenho e no relacionamento. 
 

● Sua contratação dar-se-á através de autônomo (Pessoa 
Física), para exercer uma carga horária de 12 (Doze) horas 
semanais. 
 

● Seu contrato de trabalhado será por prazo determinado de 12 
(Doze) meses. 

 

6- Cargo: (01) Assessoria Contábil 
Será responsável pela assessoria contábil do projeto, tramistes legais 
trabalhistas e prestação de contas do projeto. 
 

7- Cargo: (01) Web Designer 
Profissional com experiência na área. Será responsável pelo registro dos 
treinos, jogos amistosos e oficiais e apresentações da equipe, através de fotos 
e imagens, nas quais serão tratadas e inseridas nas mídias sociais e no site da 
GADECAMP e fará também a manutenção do mesmo. 

Sua contratação dar-se-á através de Pessoa Jurídica e seu contrato será por 
período determinado de 12 meses. 
 

 

. 
 

Após o processo licitatório, haverá uma prévia avaliação dos valores dos 
orçamentos recebidos, bem como análise dos currículos das empresas que se 
candidatarem ao cargo, pois só serão contratados a empresa que respeitarem 
e comprovarem as exigências descritas. 

Submissão: Os interessados deverão enviar proposta orçamentária, 
informando no assunto, PROFISSIONAIS (+ CARGO), única e exclusivamente, 
para o e-mail: projeto.gadecamp@gadecamp.com.br,  no período que 
compreende das 00h00 do dia 09 de Outubro às 23h59 do dia 24 de Outubro 
de 2018. Em atendimento a Resolução SELJ nº 10, de 28 de março de 2017.  

 

mailto:projeto.gadecamp@gadecamp.com.br


Somente poderão se candidatar as empresas que apresentarem: 

 

 

- Orçamento em papel timbrado da empresa, contendo o nome ou razão social, 
endereço completo, telefone e e-mail; 

- Descrição completa e detalhada do serviço ou atribuição e produto; 

- Valor unitário, quantidade e valor total; 

- CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas; 

- Assinatura do responsável pela empresa; 

- Caso o profissional seja pessoa física, enviar um curriculum, cópia do RG e 
CPF; 

- Anexar: Cartão do CNPJ. 

 

 

Firmo o presente, 

 

 

Milton Marcelino Ferreira 

Presidente do Gadecamp 

 


