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PARCERIAS 



A Lei de Incentivo ao Esporte – Lei 11.438/2006 – permite 
que empresas e pessoas físicas invistam parte do que 
pagariam de Imposto de Renda em projetos esportivos 
aprovados pelo Ministério do Esporte. As empresas podem 
investir até 1% desse valor e as pessoas físicas, até 6%. Um 
mecanismo fundamental para empresas que desejam apoiar o 
programa Talento Olímpico do Paraná. 

O Ministério do Esporte é responsável por construir uma 
Política Nacional de Esporte. Além de desenvolver o esporte de 
alto rendimento, o Ministério trabalha ações de inclusão social 
por meio do esporte, garantindo à população brasileira o 
acesso gratuito à prática esportiva, qualidade de vida e 
desenvolvimento humano. É o responsável pela análise e 
aprovação de projetos através da Lei de Incentivo ao Esporte. 

A Secretaria de Estado da Educação tem por objetivo a 
definição e a execução da política governamental no setor de 
educação básica e de educação profissional, visando à 
melhoria das condições de vida da população. Como parceira 
do TOP 2016, tem o foco principal na bolsa FORMADOR - que 
atende jovens atletas entre 11 e 14 anos, matriculados na 
Rede Estadual de Educação. 

Secretaria de Estado da Educação 

Comprometida com o bem-estar e o desenvolvimento do 
Paraná, a COPEL está presente no dia-a-dia dos paranaenses 
promovendo o crescimento socioeconômico, responsabilidade 
ambiental e a sustentabilidade. A empresa é a grande 
responsável pelo salto no incentivo ao esporte no estado, 
através do programa TOP 2016. A companhia começou a 
financiá-lo em 2011, primeiro ano do projeto, e atualmente é a 
principal apoiadora do programa. 

A Syngenta, organização de âmbito mundial, é comprometida 
com o desenvolvimento de uma agricultura sustentável, que 
garanta a segurança alimentar da população e a conservação 
dos recursos naturais. Ideais que comungam com um dos 
objetivos do programa TOP 2016, o de contribuir no 
desenvolvimento social, principalmente com a promoção da 
saúde e educação dos jovens.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. APRESENTAÇÃO 



1. Identificação do Projeto 
 
Talento Olímpico do Paraná – TOP 2016 
 
2. Órgão 
 
Governo do Estado do Paraná 
Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo – SEET 
Instituto Paranaense de Ciência do Esporte - IPCE  
 
3.Unidade 
 
Coordenação de Inovação e Desenvolvimento Esportivo 
 
4. Objetivo Geral 
 

Tornar o Paraná referência no Brasil no esporte olímpico e paralímpico, 
valorizando os atuais talentos esportivos do Paraná com destaque estadual, nacional e 
internacional e resgatar os talentos paranaenses que hoje estão treinando e 
representando outros estados, bem como contribuir no desenvolvimento social (esporte, 
saúde e educação para os jovens). 
 
5. Objetivos específicos 

 
 Identificar jovens que se destacam para a prática do esporte mediante desempenho 

atual e potencial em competições, visando as Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016 
e/ou 2020; 

 Oferecer a bolsa-esporte para a promoção e incentivo do talento esportivo visando 
ampliar e qualificar a base esportiva estadual para um melhor desempenho nas 
competições esportivas; 

 Minimizar a possibilidade de evasão dos atletas paranaenses para outros centros; 
 Medir o desempenho esportivo de atletas do programa TOP 2016 nas categorias 

TOP Escolar, TOP Nacional e TOP Olimpo por meio de relatórios;  
 Acompanhar o desenvolvimento dos atletas em treinos e competições. 

 
6. Justificativa 

 

O Programa Talento Olímpico do Paraná - TOP 2016 é uma iniciativa do Governo 

do Estado do Paraná por meio da Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo / 

Instituto Paranaense de Ciência do Esporte, executado com recursos oriundos do próprio 

Governo do Estado, de patrocínios diretos e de incentivos fiscais autorizados pelo 

Ministério do Esporte por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, tendo contado com 

importantes parceiros. 

 
7. Conceito 
 

Tendo sido implantado no ano de 2011, o eixo que conceitua o Programa TOP 

2016 é o da oportunidade na revelação de atletas que tenham a intenção de construir 

uma carreira esportiva, preocupação que surge da necessidade não somente de 

identificar, mas de oportunizar e permitir ao talento esportivo que se dedique mais 



efetivamente à sua modalidade e carreira esportiva, por meio do oferecimento de bolsa, 

com base em critérios de desempenho técnico. 

O Programa TOP 2016 deve servir como agente motivador aos investimentos 

direcionados aos jovens atletas do Paraná, visando desenvolver talentos potenciais para 

as Olimpíadas e Paralimpíadas, gerando oportunidades de permanência destes 

próximos aos locais onde foram revelados, tendo na aproximação da família um suporte 

emocional e afetivo ao seu desempenho. 

 

8. Incentivo Fiscal 
 

O Programa TOP 2016 – Talento Olímpico do Paraná – edição 2015 foi 

apresentado ao Ministério do Esporte para apreciação pela Comissão da Lei de Incentivo 

ao Esporte do Governo Federal, tendo sido aprovado para captação de recursos. 

A avaliação e a aprovação do enquadramento dos projetos apresentados cabem a 

uma Comissão Técnica (conforme estabelece o art. 4º da Lei 11.438/06) vinculada ao 

Ministério do Esporte, que conta com a participação de representantes governamentais e 

do setor desportivo.  

A Lei 11.438/06, publicada em 12/29/2006 dispõe sobre incentivos e benefícios 

para fomentar as atividades de caráter desportivo (Lei Federal de Incentivo ao Esporte). 

É possível saber mais a respeito em: <http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/

legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.438-2006?OpenDocument> Conforme o artigo 

1º da Lei 11.438/06, “a partir do ano-calendário de 2007 e até o ano-calendário de 2015, 

inclusive, poderão ser deduzidos do imposto de renda devido, apurado na Declaração de 

Ajuste Anual pelas pessoas físicas ou em cada período de apuração, trimestral ou anual, 

pela pessoa jurídica tributada com base no lucro real os valores despendidos a título de 

patrocínio ou doação, no apoio direto a projetos desportivos e paradesportivos 

previamente aprovados pelo Ministério do Esporte. [...]”.  
 

 

9 – Evolução do Programa TOP, entre 2011 e 2014 
 
 
 
 
 

CATEGORIAS 2011 2012 2013 / 2014 CRITÉRIOS R$ MENSAL 

FORMADOR - 400 660 11 a 14 anos 150,00 

ESCOLAR 250 450 600 11 a 21 anos 500,00 

NACIONAL - 50 67 Filiados no Paraná 1000,00 

INTERNACIONAL - 20 20 Seleção Brasileira 1.500,00 

OLIMPO - - 09 Olimpíadas e Paralimpíadas 3.000,00 

TÉCNICO  

FORMADOR 
- - 64 Atua no Paraná / Escola 350,00 

TÉCNICO - 80 80 Atua no Paraná 850,00 

TOTAL 250 1.000 1.500   

TOTAL DE BOLSISTAS BENEFICIADOS 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.438-2006?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.438-2006?OpenDocument


 

10 – Considerações Gerais 
 
A execução do Programa Talento Olímpico do Paraná - TOP 2016, entrando no 

ano de 2015 em sua 4ª edição, é um marco na história desportiva do Estado do Paraná. 
Estamos tratando de um projeto pioneiro que almeja a consecução do fomento esportivo 
através da concessão de bolsa auxílio a atletas e técnicos, com o acompanhamento de 
resultados por meio de técnicas empregadas nos treinamentos, na avaliação e análise 
científica do potencial esportivo dos atletas, e também pela integração social e difusão 
das práticas esportivas na sociedade. 

Nesta esteira, o programa TOP 2016 atende atletas em caráter de iniciação 
esportiva até aqueles de alto rendimento. Assim sendo, o programa detêm um leque 
vasto de atuação, justamente com fins ao fomento do esporte em todo o Estado do 
Paraná. 

Seguindo tais premissas, verificou-se a primordial importância da aprovação do 
Programa TOP 2016 diante do Ministério do Esporte, visto que sem o respaldo de 
patrocínio e incentivo viabilizado por meio de parceiros governamentais e não 
governamentais, além dos investimentos com recursos próprios, a execução do 
programa e o pleno atendimento ao público beneficiado estariam prejudicados. 

Neste viés é possível afirmar que a parceria firmada entre Patrocinadores, Estado 
e União tem sido deveras importante e salutar para o alcance de metas, alicerçando o 
desenvolvimento do Esporte do Paraná. 

Com a comunhão de esforços, tem-se obtido o ingresso de várias crianças ao 
meio esportivo, criando-se assim uma escola de formação de novos atletas, no que se 
assevera na modalidade TOP Formador. Isto posto, houve a atração destes meninos e 
meninas ao seio desportivo, fazendo então com que potenciais talentos que passavam 
despercebidos pudessem ingressar no esporte, iniciando treinamentos técnicos que 
possibilitam a sua revelação e a descoberta do talento, não apenas como um lazer, mas 
como um promissor caminho profissional a ser trilhado. 

Ainda, cabe citar que o presente projeto permite o reconhecimento dos técnicos 
esportivos. Assim, a bolsa adimplida a estes enseja num maior reconhecimento e 
investimento na base esportiva que almeja criar e formar o Estado do Paraná, projetando
-se nacionalmente nesse campo. 

 
 
 
 
 
 

ATENÇÃO 
 

A seguir, serão apresentados os regulamentos específicos para cada categoria. Leia 
com atenção, siga corretamente cada passo e escolha com cuidado em qual irá se 
inscrever, pois não será possível reclassificação de categoria posteriormente. O 
atleta que optar por fazer sua inscrição para uma determinada categoria e, 
porventura, não for classificado para a mesma, não poderá solicitar alteração de sua 
inscrição para outra. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. REGULAMENTO GERAL 

BOLSA ATLETA FORMADOR 



BOLSA ATLETA FORMADOR 
 
 
a - Quem pode participar: 
 
 A bolsa TOP FORMADOR se destina a atletas com idade entre 11 e 14 anos que 
estejam obrigatoriamente estudando em escolas públicas e participem de competições 
escolares em esportes olímpicos e paralímpicos. Para o TOP FORMADOR 
PARALÍMPICO, a idade a ser considerada será de 11 a 21 anos.  A bolsa TOP 
FORMADOR tem como objetivo o incentivo à iniciação esportiva. Ao prosseguir no 
processo de inscrição serão apresentados critérios mais específicos para esta categoria. 
 
b - Como deve se dar o cadastramento e seleção: 
 
 Após o cadastramento, desde que preencham todos os requisitos, os inscritos 
serão selecionados por Comissão de Análise e Seleção Regional. 
 
c – Quantas bolsas serão disponibilizadas nessa categoria para a edição 2015: 
 
 Serão 890 bolsas, sendo 826 para os Esportes Olímpicos e 64 para os Esportes 
Paralímpicos, distribuídas entre os 32 Núcleos Regionais de Educação. Veja o quadro 
demonstrativo de distribuição de bolsas por Núcleo Regional de Educação na categoria 
TOP FORMADOR no ANEXO I. 
 
d – Qual é o prazo de duração e valor da bolsa: 
 
 A duração da bolsa é de 06 meses e o valor mensal é de R$ 150,00 (cento e 
cinquenta reais) 
 
 
 
 
 

ATENÇÃO 
 

As inscrições para o ingresso na Categoria TOP FORMADOR são abertas a todos 
os atletas interessados e que se enquadrem nos requisitos acima descritos e 
detalhados no regulamento específico da mesma. Depois de efetuada a inscrição 
individual, porém, a seleção, homologação e indicação final dos bolsistas 
selecionados nesta categoria TOP FORMADOR se darão somente por meio dos 
Escritórios Regionais da Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo e respectivo 
Núcleo Regional de Educação da Secretaria de Estado da Educação (em reunião 
específica de uma Comissão de Análise e Seleção Regional). 
 
Não serão consideradas as inscrições individuais que não tenham passado pelo 
processo ora apresentado. 
 
Portanto, se você tem interesse em se inscrever na categoria TOP FORMADOR 
procure seu estabelecimento de ensino, Núcleo Regional de Educação da Secretaria 
de Estado da Educação ou Escritório Regional da Secretaria de Estado do Esporte e 
do Turismo. 

 



01. CRITÉRIOS GERAIS PARA OBTENÇÃO DA BOLSA ATLETA FORMADOR 
 
a) Ser aluno/atleta praticante das modalidades esportivas contempladas no Programa 
TOP 2016 na categoria Formador;  
Observação: SOMENTE MODALIDADES OLÍMPICAS E PARALÍMPICAS; 
b) Ter nascido entre 1º de janeiro de 2001 e 31 de dezembro de 2004 (11 a 14 anos), 
para os Esportes Olímpicos, e entre 1º de janeiro de 1997 e 31 de dezembro de 2004 (11 
a 18 anos) para os Esportes Paralímpicos; 
c) Estar regularmente matriculado e frequentando o ensino fundamental no Estado do 
Paraná, e atender aos requisitos mínimos exigidos por lei quanto à frequência e 
avaliação ao longo do ano em curso. Caso haja interrupção deste critério o aluno/atleta 
perderá o direito à Bolsa Atleta Formador; 
d) Comprovar a participação e resultados nos anos de 2014 e/ou 2015, em competições 
de nível escolar (Exemplo: Jogos Municipais, Jogos Estaduais e Jogos Escolares do 
Paraná); 
e) Formalizar a solicitação de inscrição para obtenção da bolsa conforme os critérios, 
rotinas e procedimentos estabelecidos no Programa TOP 2016 para o ano de 2015. 
 
 
02. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 
 
a) Ficha de Inscrição/Cadastro preenchida e com todas as informações e assinaturas 
solicitadas; 
b) Fotocópias do documento de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
c) Fotocópia de comprovante de residência; 
d) Fotocópias do documento de identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) 
do responsável legal pelo atleta; 
 

Observação: Tendo sido selecionado e homologado, o bolsista deverá apresentar 
também, até a data de lançamento do Programa TOP em 2015:  

 Atestado Médico (documento original e atualizado) que o habilite para a prática 
desportiva. 

 
 
03. INSCRIÇÃO, SELEÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
a) A inscrição dos atletas deverá ser efetuada conforme os critérios, rotinas e 
procedimentos estabelecidos no Programa TOP 2016 para o ano de 2015; 
b) A seleção dos atletas ocorrerá por meio dos Escritórios Regionais do Esporte e do 
Turismo da SEET, em conjunto com os Núcleos Regionais de Educação da SEED. Para 
tal será formada uma Comissão de Análise e Seleção Regional dos bolsistas, composta 
por no mínimo 05 integrantes; 
c) A homologação dos atletas será feita pela Comissão de Avaliação do Programa TOP 
2016, junto à Coordenação Geral do Programa TOP 2016; 
Observação: Havendo empate no momento da seleção dos bolsistas deverão ser 
adotados como critérios de escolha, prioritariamente, os seguintes: 

I. Ser aluno/atleta oriundo de família carente em vulnerabilidade social 
(comprovação de renda familiar inferior a 03 salários mínimos e outros indicadores 
sociais de órgãos oficiais); 
II. Não ter sido reprovado no ano anterior. 

 
 



04. ROTINAS E PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 
 
 O processo de inscrição de atletas interessados deverá se dar respeitando as 
seguintes rotinas e procedimentos para inscrição: 
 
a) Somente serão aceitas inscrições de candidatos interessados que estejam 
devidamente matriculados em estabelecimentos de ensino público oficialmente 
subordinados ao respectivo NRE;  
b) Qualquer aluno-atleta interessado poderá se candidatar, desde que se enquadre nos 
critérios e respeite os passos a seguir descritos: 
 

I. As inscrições deverão ser feitas via web, em link específico a ser divulgado. 
Leia atentamente todos os critérios, verifique a documentação necessária e as 
instruções a serem seguidas; 
II. Selecione a categoria TOP Formador - Bolsa Atleta Formador; 
III. Preencha todos os dados solicitados; 
IV. Clique para gerar um relatório em PDF; 
V. Imprima a ficha preenchida (relatório em PDF) e colete as assinaturas 
necessárias solicitadas no documento; 
VI. Entregue a ficha de inscrição e a cópia de todos os documentos solicitados na 
secretaria do seu estabelecimento de ensino (IMPORTANTE: NÃO SERÃO 
ACEITAS INSCRIÇÕES PREENCHIDAS À MÃO); 
VII. Seu estabelecimento de ensino irá encaminhar sua ficha de inscrição, 
juntamente com seus documentos, para o Núcleo Regional de Educação, ao qual 
seu município pertence; 
VIII. A Comissão de Análise e Seleção Regional de bolsistas, formada por 
membros designados pelo Escritório Regional do Esporte e do Turismo da SEET 
em acordo com o Núcleo Regional de Educação da SEED, fará a seleção dos 
bolsistas inscritos; 
IX. A Comissão de Análise e Seleção Regional encaminhará a documentação dos 
alunos/atletas selecionados para que a Comissão de Avaliação Estadual faça a 
homologação. 
X. Aguarde a publicação da lista de selecionados no site da Secretaria de Estado 
do Esporte e do Turismo: www.esporte.pr.gov.br  

http://www.esporte.pr.gov.br


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. REGULAMENTO GERAL 

BOLSA TÉCNICO FORMADOR 



BOLSA TÉCNICO FORMADOR 
 
 
a - Quem pode participar: 
 
 Destina-se a técnicos que estejam residindo e treinando atletas ou equipes que 
participam de competições escolares nos esportes olímpicos e paralímpicos no Estado 
do Paraná, devendo estar direta ou indiretamente vinculados a Estabelecimentos de 
Ensino da Rede Estadual de Ensino do Paraná. Ao prosseguir no processo de inscrição 
serão apresentados critérios mais específicos para esta categoria. 
 
b - Como deve se dar o cadastramento e seleção: 
 
 Após o cadastramento, desde que preencham todos os requisitos, os inscritos 
serão selecionados por Comissão de Análise e Seleção Regional. 
 
c – Quantas bolsas serão disponibilizadas nessa categoria para a edição 2015: 
 
 Serão distribuídas 64 bolsas, sendo 02 bolsas para cada um dos 32 Núcleos 
Regionais de Educação. 
 
d – Qual é o prazo de duração e valor da bolsa: 
 
 A duração da bolsa é de 6 meses e o valor mensal é de R$ 350,00 (trezentos e 
cinquenta reais). 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENÇÃO 
 

As inscrições para o ingresso na Categoria TOP TÉCNICO FORMADOR são abertas 
a todos os professores técnicos interessados e que se enquadrem nos requisitos 
acima descritos e detalhados no regulamento específico da mesma. Depois de 
efetuada a inscrição individual, porém, a seleção, homologação e indicação final dos 
bolsistas selecionados nesta categoria TOP TÉCNICO FORMADOR se darão 
somente por meio dos Escritórios Regionais da Secretaria de Estado do Esporte e 
do Turismo e respectivo Núcleo Regional de Educação da Secretaria de Estado da 
Educação (em reunião específica de uma Comissão de Análise e Seleção Regional). 
 
Não serão consideradas as inscrições individuais que não tenham passado pelo 
processo ora apresentado. 
 
Portanto, se você tem interesse em se inscrever na categoria TOP TÉCNICO 
FORMADOR procure seu estabelecimento de ensino, Núcleo Regional de Educação 
da Secretaria de Estado da Educação ou Escritório Regional da Secretaria de 
Estado do Esporte e do Turismo. 

 



01. CRITÉRIOS GERAIS PARA OBTENÇÃO DA BOLSA TÉCNICO FORMADOR 
 
a) Residir no Estado do Paraná; 
b) Treinar alunos/atletas ou equipes no Estado do Paraná; 
Observação: SOMENTE MODALIDADES OLÍMPICAS E PARALÍMPICAS; 
c) Ter participado nos Jogos Escolares do Paraná nos anos de 2014 e/ou 2015; 
d) Comprovar a participação e a obtenção de resultados em competições nos anos de 
2014 e/ou 2015; 
e) Ser obrigatoriamente graduado em Educação Física; 
f) Estar regularmente registrado junto ao Sistema CREF/CONFEF ou ter vínculo formal 
com a Secretaria de Estado da Educação do Paraná; 
g) Caso haja interrupção do vínculo do técnico com o Estabelecimento de Ensino o 
mesmo perderá o direito à Bolsa Técnico Formador. 
 
 
02. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 
 
a) Ficha de Inscrição/Cadastro preenchida e com todas as informações e assinaturas 
solicitadas; 
b) Currículo comprobatório das participações e resultados obtidos em competições nos 
anos de 2014 e/ou 2015; 
c) Fotocópias do documento de identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
d) Fotocópia de comprovante de residência; 
e) Fotocópia do Registro junto ao sistema CREF/CONFEF ou documento comprobatório 
de vínculo com a Secretaria de Estado da Educação do Paraná emitido pelo seu Núcleo 
Regional de Educação. 
 
 
03. INSCRIÇÃO, SELEÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
a) A inscrição dos técnicos será efetuada conforme os critérios, rotinas e procedimentos 
estabelecidos no Programa TOP 2016 para o ano de 2015; 
b) A seleção dos técnicos ocorrerá por meio dos Escritórios Regionais da SEET, em 
conjunto com os Núcleos Regionais de Educação da SEED. Para tal será formada uma 
Comissão de Análise e Seleção Regional dos bolsistas, composta por no mínimo 05 
integrantes; 
c) A homologação dos técnicos será feita pela Comissão de Avaliação do Programa TOP 
2016, junto à Coordenação Geral do Programa TOP 2016. 
 
Observação: A homologação dos técnicos selecionados se dará a partir do 
cumprimento dos critérios elencados, da análise do currículo referente aos anos de 2014 
e/ou 2015 e avaliação de pontuação conforme o quadro de referência adotado pela 
Comissão de Avaliação. Havendo empate no momento da seleção dos técnicos bolsistas 
deverá ser adotado como critério de escolha, prioritariamente, a análise do currículo 
profissional. 
 
 
 
 
 
 
 



04. ROTINAS E PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 
  
 O processo de inscrição de técnicos interessados deverá se dar respeitando as 
seguintes rotinas e procedimentos para inscrição: 
a) Qualquer técnico interessado poderá se candidatar, desde que se enquadre nos 
critérios e respeite os passos a seguir descritos: 
 

I. As inscrições deverão ser feitas via web, em link específico a ser divulgado. 
Leia atentamente todos os critérios, verifique a documentação necessária e as 
instruções a serem seguidas; 
II. Selecione a categoria TOP Técnico Formador - Bolsa Técnico Formador; 
III. Preencha todos os dados solicitados; 
IV. Clique para gerar um relatório em PDF; 
V. Imprima a ficha preenchida (relatório em PDF) e colete as assinaturas 
necessárias solicitadas no documento; 
VI. Entregue a ficha de inscrição e a cópia de todos os documentos solicitados na 
secretaria do seu estabelecimento de ensino (IMPORTANTE: NÃO SERÃO 
ACEITAS INSCRIÇÕES PREENCHIDAS À MÃO); 
VII. Seu estabelecimento de ensino irá encaminhar sua ficha de inscrição, 
juntamente com seus documentos, para o Núcleo Regional de Educação, ao qual 
seu município pertence; 
VIII. A Comissão de Análise e Seleção Regional de bolsistas, formada por 
membros designados pelo Escritório Regional da SEET em acordo com o Núcleo 
Regional de Educação da SEED, fará a seleção dos bolsistas inscritos; 
IX. A Comissão de Análise e Seleção Regional encaminhará a documentação dos 
técnicos selecionados para que a Comissão de Avaliação Estadual faça a 
homologação. 
X.     Aguarde a publicação da lista de selecionados no site da Secretaria de Estado 
do Esporte e do Turismo: www.esporte.pr.gov.br 

http://www.esporte.pr.gov.br


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. REGULAMENTO GERAL 

BOLSA ATLETA ESCOLAR 



BOLSA ATLETA ESCOLAR 
 
 
a - Quem pode participar: 
 
 A categoria TOP ESCOLAR contempla atletas com idade entre 11 e 18 anos (para 
modalidades olímpicas) e de 11 a 21 anos (para modalidades paralímpicas), 
matriculados no ensino público ou privado com resultados expressivos em competições 
estaduais, nacionais ou internacionais. Podem concorrer os atletas que frequentam o 
ensino fundamental, médio ou superior no Estado do Paraná. Ao prosseguir no processo 
de inscrição serão apresentados critérios mais específicos para esta categoria. 
 
b - Como deve se dar o cadastramento e seleção: 
 
 Após o cadastramento, desde que preencham todos os requisitos, os atletas são 
selecionados pelas respectivas Entidades Estaduais de Administração do Desporto 
(Federação Esportiva) à qual estão vinculados, pois elas serão as entidades 
responsáveis pela organização de todo processo dos bolsistas “federados”, por esporte. 
Para tanto, a partir de critérios esportivos e de pontuação próprios para cada 
modalidade, cada Federação Esportiva fará sua seleção e encaminhará os selecionados 
para homologação da Comissão de Avaliação do Programa TOP 2016. 
 
c – Quantas bolsas serão disponibilizadas nessa categoria para a edição 2015: 
 
 Serão 480 bolsas, sendo que 420 serão distribuídas entre os Esportes Olímpicos e 
60 entre os Esportes Paralímpicos. Veja o quadro demonstrativo de distribuição de 
bolsas por Esporte na categoria TOP ESCOLAR – esportes olímpicos, no ANEXO II. 
 
d – Qual é o prazo de duração e valor da bolsa: 
 
 A duração da bolsa é de 06 meses e o valor mensal é de R$ 500,00 (quinhentos 
reais). 
 
 
 
 
 

ATENÇÃO 
 

As inscrições para o ingresso na Categoria TOP ESCOLAR são abertas a todos os 
atletas interessados e que se enquadrem nos requisitos acima descritos e 
detalhados no regulamento específico da mesma. Depois de efetuada a inscrição 
individual, porém, a seleção, homologação e indicação final dos bolsistas 
selecionados nesta categoria TOP ESCOLAR se darão somente por meio das 
respectivas Entidades Estaduais de Administração do Desporto (Federação 
Esportiva) a partir de critérios técnicos próprios. 
  
Não serão consideradas as inscrições individuais que não tenham passado pelo 
processo ora apresentado. Portanto, se você tem interesse em se inscrever na 
categoria TOP ESCOLAR procure a Entidade Estadual de Administração do 
Desporto (Federação Esportiva)  à qual você está vinculado (a). 

 



01. CRITÉRIOS GERAIS PARA OBTENÇÃO DA BOLSA ATLETA ESCOLAR 
 
a) Ter nascido entre 1º de janeiro de 1997 e 31 de dezembro de 2004 (11 a 18 anos), 
para os Esportes Olímpicos, e entre 1º de janeiro de 1994 e 31 de dezembro de 2004 (11 
a 21 anos) para os Esportes Paralímpicos; 
b) Atleta vinculado à sua respectiva Entidade de Administração do Desporto no Paraná; 
c) Estar matriculado e frequentando estabelecimento de ensino público ou privado 
(ensino fundamental, médio ou superior) no Estado do Paraná, e atender aos requisitos 
mínimos exigidos por lei quanto à frequência e avaliação ao longo do ano em curso; 
d) Ter obtido nos anos de 2014 e/ou 2015 resultados significativos em competições 
estaduais, nacionais ou internacionais; 
e) Ser praticante de modalidades olímpicas ou paralímpicas. 
 
 
02. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA  
 
a) Ficha de Inscrição/Cadastro preenchida e com todas as informações e assinaturas 
solicitadas; 
b) Currículo comprobatório das participações e resultados obtidos em competições no 
ano de 2014 e/ou 2015; 
c) Declaração da Entidade de Administração do Desporto a que pertence, atestando que 
o atleta está regularmente inscrito junto a ela e confirmando a participação e 
classificação nas competições que o atleta disputou; 
d) Fotocópias do documento de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF);  
e) Fotocópia de comprovante de residência; 
f) Declaração de matrícula atualizada expedida pelo respectivo estabelecimento de 
ensino no qual está estudando; 
 
Também para atletas menores de 18 anos: 

 Fotocópias do documento de identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física 
(CPF) do responsável legal pelo atleta. 

 
Observação: Tendo sido selecionado e homologado, o bolsista deverá apresentar 
também, até a data de lançamento do Programa TOP 2016 em 2015:  

 Atestado Médico (documento original e atualizado) que o habilite para a prática 
desportiva. 

 
 
03. INDICAÇÃO, SELEÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
a) A indicação e a seleção de atletas serão feitas pelas respectivas Entidades de 
Administração do Desporto, tendo como referência;  

 Os critérios para obtenção de bolsa descritos no item 01; 
 A análise do currículo dos atletas; 
 O quadro de pontuação da SEET/Comissão de Avaliação; 
 Os demais critérios específicos estabelecidos pelas respectivas Entidades de 

Administração do Desporto; 
b) A homologação dos atletas será feita pela Comissão de Avaliação do Programa TOP 
2016. 
 
 
 



04. ROTINAS E PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 
 
 O processo de inscrição de atletas interessados deverá se dar respeitando as 
seguintes rotinas e procedimentos para inscrição: 
 
a) Somente serão aceitas inscrições de candidatos interessados que estejam 
devidamente vinculados a sua respectiva Entidade de Administração do Desporto;  
 

I. As inscrições deverão ser feitas via web, em link específico a ser divulgado. 
Leia atentamente todos os critérios, verifique a documentação necessária e as 
instruções a serem seguidas; 
II.  Selecione a categoria TOP Escolar - Bolsa Atleta Escolar; 
III. Preencha todos os dados solicitados; 
IV. Clique para gerar um relatório em PDF; 
V. Imprima a ficha preenchida (relatório em PDF) e colete as assinaturas 
solicitadas no documento; 
VI. Entregue a ficha de inscrição e a cópia de todos os documentos solicitados à 
sua respectiva Entidade de Administração do Desporto (IMPORTANTE: NÃO 
SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES PREENCHIDAS À MÃO); 
VII. Sua respectiva Entidade de Administração do Desporto irá encaminhar sua 
ficha de inscrição, juntamente com seus documentos e todos os outros demais 
inscritos para a Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo – SEET; 
VIII. A Comissão de Avaliação do Programa TOP fará a homologação. 
IX. Aguarde a publicação da lista de selecionados no site da Secretaria de Estado 
do Esporte e do Turismo: www.esporte.pr.gov.br.  

http://www.esporte.pr.gov.br


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. REGULAMENTO GERAL 

BOLSA ATLETA NACIONAL 



BOLSA ATLETA NACIONAL 
 
 
a - Quem pode participar: 
 
 A bolsa TOP NACIONAL é destinada a atletas que competem em esportes 
olímpicos e paralímpicos e que estejam competindo por entidades paranaenses, sem 
limite de idade. Para ser enquadrado na categoria o atleta deve ter trajetória de 
reconhecimento esportivo e resultados expressivos em competições dentro e fora do 
estado. Ao prosseguir no processo de inscrição serão apresentados critérios mais 
específicos para esta categoria. 
 
b - Como deve se dar o cadastramento e seleção: 
 
 Após o cadastramento, desde que preencham todos os requisitos, os atletas são 
selecionados pelas respectivas Entidades Estaduais de Administração do Desporto 
(Federação Esportiva) às quais  estão vinculados, pois elas serão as entidades 
responsáveis pela organização de todo processo dos bolsistas “federados”, por esporte. 
Para tanto, a partir de critérios esportivos e de pontuação próprios para cada 
modalidade, cada Federação Esportiva fará sua seleção e encaminhará os selecionados 
para homologação da Comissão de Avaliação do Programa TOP 2016. 
 
c – Quantas bolsas serão disponibilizadas nessa categoria para a edição 2015: 
 
 Serão 140 bolsas, sendo 119 distribuídas entre os Esportes Olímpicos e 21 entre 
os Esportes Paralímpicos. 
 
d – Qual é o prazo de duração e valor da bolsa: 
 
 A duração da bolsa é de 06 meses e o valor mensal é de R$ 1.000,00 (um mil 
reais). 
 
 
 
 

ATENÇÃO 
 

As inscrições para o ingresso na Categoria TOP NACIONAL são abertas a todos os 
atletas interessados e que se enquadrem nos requisitos acima descritos e 
detalhados no regulamento específico da mesma. Depois de efetuada a inscrição 
individual, porém, a seleção, homologação e indicação final dos bolsistas 
selecionados nesta categoria TOP NACIONAL se darão somente por meio das 
respectivas Entidades Estaduais de Administração do Desporto (Federação 
Esportiva) a partir de critérios técnicos próprios. 
  
Não serão consideradas as inscrições individuais que não tenham passado pelo 
processo ora apresentado. 
 
Portanto, se você tem interesse em se inscrever na categoria TOP NACIONAL 
procure a Entidade Estadual de Administração do Desporto ( Federação Esportiva) à 
qual você está vinculado (a). 
 



01. CRITÉRIOS GERAIS PARA OBTENÇÃO DA BOLSA ATLETA NACIONAL 
 
a) Sem restrição de faixa etária; 
b) Praticantes de modalidades olímpicas ou paralímpicas; 
c) Atleta vinculado a sua respectiva Entidade de Administração do Desporto no Paraná; 
d) Ter representado o Estado do Paraná nos anos de 2014 e/ou 2015 em competições 
nacionais e internacionais. 
 
02. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 
 
a) Ficha de Inscrição/Cadastro preenchida e com todas as informações e assinaturas 
solicitadas; 
b) Currículo comprobatório das participações e resultados obtidos em competições nos 
anos de 2014 e/ou 2015; 
c) Declaração da Entidade de Administração do Desporto a que pertence, atestando que 
o atleta está regularmente inscrito junto a ela e confirmando a participação e 
classificação nas competições que o atleta disputou; 
d) Fotocópias do documento de identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
e) Fotocópia de comprovante de residência; 
 
Também para atletas menores de 18 anos: 

 Fotocópias do documento de identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física 
(CPF) do responsável legal pelo atleta. 

 
Observação: Tendo sido selecionado e homologado, o bolsista deverá apresentar 
também, até a data de lançamento do Programa TOP em 2015:  

 Atestado Médico (documento original e atualizado) que o habilite para a prática 
desportiva. 

 
 
03. INDICAÇÃO, SELEÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
a) A indicação e a seleção de atletas serão feitas pelas respectivas Entidades de 
Administração do Desporto, tendo como referência;  

 Os critérios para obtenção de bolsa descritos no item 01; 
 A análise do currículo dos atletas; 
 O quadro de pontuação da SEET/Comissão de Avaliação; 
 Os demais critérios específicos estabelecidos pelas respectivas Entidades de 

Administração do Desporto; 
b) A homologação dos atletas será feita pela Comissão de Avaliação do Programa TOP 
2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



04. ROTINAS E PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 
 
 O processo de inscrição de atletas interessados deverá se dar respeitando as 
seguintes rotinas e procedimentos para inscrição: 
 
a) Somente serão aceitas inscrições de candidatos interessados que estejam 
devidamente vinculados a sua respectiva Entidade de Administração do Desporto;  

I. As inscrições deverão ser feitas via web, em link específico a ser divulgado. 
Leia atentamente todos os critérios, verifique a documentação necessária e as 
instruções a serem seguidas; 
II. Selecione a categoria TOP Nacional - Bolsa Atleta Nacional; 
III. Preencha todos os dados solicitados; 
IV. Clique para gerar um relatório em PDF; 
V. Imprima a ficha preenchida (relatório em PDF) e colete as assinaturas 
solicitadas no documento; 
VI. Entregue a ficha de inscrição e a cópia de todos os documentos solicitados à 
sua respectiva Entidade de Administração do Desporto (IMPORTANTE: NÃO 
SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES PREENCHIDAS À MÃO); 
VII. Sua respectiva Entidade de Administração do Desporto irá encaminhar sua 
ficha de inscrição, juntamente com seus documentos e todos os outros demais 
inscritos para a Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo – SEET; 
VIII. A Comissão de Avaliação do Programa TOP fará a homologação. 
IX. Aguarde a publicação da lista de selecionados no site da Secretaria de Estado 
do Esporte e do Turismo: www.esporte.pr.gov.br. 

http://www.esporte.pr.gov.br


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. REGULAMENTO GERAL 

BOLSA ATLETA OLIMPO 



BOLSA ATLETA OLIMPO 
 
 
a - Quem pode participar: 
 
 Destinada a atletas que tenham participado de competições internacionais e obtido 
resultados que o credenciem a uma possível participação nos Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos de 2016/2020  e que estejam vinculados à respectiva Entidade de 
Administração do Desporto (Federação Esportiva) no Estado do Paraná. Para esta 
categoria também não há limite de idade. Ao prosseguir no processo de inscrição serão 
apresentados critérios mais específicos para esta categoria. 
 
b - Como deve se dar o cadastramento e seleção: 
 
 Após o cadastramento, desde que preencham todos os requisitos, os bolsistas são 
selecionados pelas respectivas Entidades Estaduais de Administração do Desporto 
(Federação Esportiva) à qual estão vinculados, pois elas serão as entidades 
responsáveis pela organização de todo processo dos bolsistas “federados”, por esporte. 
Para tanto, a partir de critérios esportivos e de pontuação próprios para cada 
modalidade, cada Federação Esportiva fará sua seleção e encaminhará os selecionados 
para escolha e homologação da Comissão de Avaliação do Programa TOP. 
 
c – Quantas bolsas serão disponibilizadas nessa categoria para a edição 2015: 
 
 Serão 20 bolsas, sendo 16 distribuídas entre os Esportes Olímpicos e 04 entre os 
Esportes Paralímpicos, a serem avaliadas e homologadas pela Comissão de Avaliação 
do Programa TOP 2016. 
 
d – Qual é o prazo de duração e valor da bolsa: 
 
 A duração da bolsa é de 06 meses e o valor mensal é de R$ 4.000,00 (quatro mil 
reais) 
 
 
 

ATENÇÃO 
 
As inscrições para o ingresso na Categoria TOP OLIMPO são abertas a todos os atletas 
interessados e que se enquadrem nos requisitos acima descritos e detalhados no 
regulamento específico da mesma. Depois de efetuada a inscrição individual, porém, a 
seleção, homologação e indicação final dos bolsistas selecionados nesta categoria TOP 
OLIMPO se darão somente por meio das respectivas Entidades Estaduais de 
Administração do Desporto (Federação Esportiva) a partir de critérios técnicos próprios. 
  
Não serão consideradas as inscrições individuais que não tenham passado pelo 
processo ora apresentado. 
 
 
Portanto, se você tem interesse em se inscrever na categoria TOP OLIMPO procure a 
Entidade Estadual de Administração do Desporto (Federação Esportiva) a qual você está 
vinculado (a). 
 



01. CRITÉRIOS GERAIS PARA OBTENÇÃO DA BOLSA ATLETA OLIMPO 
 
a) Atleta vinculado a sua respectiva Entidade de Administração do Desporto no Paraná; 
b) Praticantes de modalidades olímpicas ou paralímpicas; 
c) Sem restrição de faixa etária; 
d) Participação em competições internacionais com a obtenção de resultados entre os 
anos de 2014 e 2015 que o credenciem a uma possível participação nos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos de 2016/2020 
 
 
02. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 
 
a) Ficha de Inscrição/Cadastro preenchida e com todas as informações e assinaturas 
solicitadas; 
b) Currículo comprobatório das participações e resultados obtidos em competições nos 
anos de 2014 e/ou 2015; 
c) Declaração da Entidade de Administração do Desporto a que pertence, atestando que 
o atleta está regularmente inscrito junto a ela e confirmando a participação e 
classificação nas competições que o atleta disputou; 
d) Fotocópias do documento de identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
e) Fotocópia de comprovante de residência; 
Também para atletas menores de 18 anos: 

 Fotocópias do documento de identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física 
(CPF) do responsável legal pelo atleta. 

Observação: Tendo sido selecionado e homologado, o bolsista deverá apresentar 
também, até a data de lançamento do Programa TOP 2016 em 2015: 

 Atestado Médico (documento original e atualizado) que o habilite para a prática 
desportiva. 

 
 

03. INDICAÇÃO, SELEÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
a) A indicação e a seleção de atletas serão feitas pelas respectivas Entidades de 
Administração do Desporto, tendo como referência;  

 Os critérios para obtenção de bolsa descritos no item 01; 
 A análise do currículo dos atletas; 
 O quadro de pontuação da SEET/Comissão de Avaliação; 
 Os demais critérios específicos estabelecidos pelas respectivas Entidades de 

Administração do Desporto; 
b) A homologação dos atletas será feita pela Comissão de Avaliação do Programa TOP 
2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



04. ROTINAS E PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 
 
 O processo de inscrição de atletas interessados deverá se dar respeitando as 
seguintes rotinas e procedimentos para inscrição: 
 
a) Somente serão aceitas inscrições de candidatos interessados que estejam 
devidamente vinculados a sua respectiva Entidade de Administração do Desporto;  
 

I. As inscrições deverão ser feitas via web, em link específico a ser divulgado. 
Leia atentamente todos os critérios, verifique a documentação necessária e as 
instruções a serem seguidas; 
II. Selecione a categoria TOP Olimpo - Bolsa Atleta Olimpo; 
III. Preencha todos os dados solicitados; 
IV. Clique para gerar um relatório em PDF; 
V. Imprima a ficha preenchida (relatório em PDF) e colete as assinaturas 
solicitadas no documento; 
VI. Entregue a ficha de inscrição e a cópia de todos os documentos solicitados à 
sua respectiva Entidade de Administração do Desporto (IMPORTANTE: NÃO 
SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES PREENCHIDAS À MÃO); 
VII. Sua respectiva Entidade de Administração do Desporto irá encaminhar sua 
ficha de inscrição, juntamente com seus documentos e todos os outros demais 
inscritos para a Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo – SEET; 
VII. A Comissão de Avaliação do Programa TOP fará a homologação. 
IX. Aguarde a publicação da lista de selecionados no site da Secretaria de Estado 
do Esporte e do Turismo: www.esporte.pr.gov.br. 

http://www.esporte.pr.gov.br


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. REGULAMENTO GERAL 

BOLSA TÉCNICO 



BOLSA TÉCNICO 
 
 
a - Quem pode participar: 
 
 Destina-se a técnicos que estejam residindo e treinando atletas ou equipes em 
esportes olímpicos ou paralímpicos no Estado do Paraná. O critério para a concessão da 
bolsa é através da análise de currículo dos treinadores das mais diversas modalidades 
esportivas. Ao prosseguir no processo de inscrição serão apresentados critérios mais 
específicos para esta categoria. 
 
b - Como deve se dar o cadastramento e seleção: 
 
 Após o cadastramento, desde que preencham todos os requisitos, os técnicos são 
selecionados pelas respectivas Entidades Estaduais de Administração do Desporto 
(Federação Esportiva) às quais estão vinculados, pois elas serão as entidades 
responsáveis pela organização de todo processo dos bolsistas “federados”, por esporte. 
Para tanto, a partir de critérios esportivos e de pontuação próprios para cada 
modalidade, cada Federação Esportiva fará sua seleção e encaminhará os selecionados 
para homologação da Comissão de Avaliação do Programa TOP 2016. 
 
c – Quantas bolsas serão disponibilizadas nessa categoria para a edição 2015: 
 
 Serão 40 bolsas, sendo 32 distribuídas entre os Esportes Olímpicos e 8 entre os 
Esportes Paralímpicos. 
 
d – Qual é o prazo de duração e valor da bolsa: 
 
 A duração da bolsa é de 06 meses e o valor mensal é de R$ 850,00 (oitocentos e 
cinquenta reais). 
 
 
 
 
 

ATENÇÃO 
 
As inscrições para o ingresso na Categoria TOP TÉCNICO são abertas a todos os 
técnicos interessados e que se enquadrem nos requisitos acima descritos e detalhados 
no regulamento específico da mesma. Depois de efetuada a inscrição individual, porém, 
a seleção, homologação e indicação final dos bolsistas selecionados nesta categoria 
TOP TÉCNICO se darão somente por meio das respectivas Entidades Estaduais de 
Administração do Desporto (Federação Esportiva) a partir de critérios técnicos próprios. 
  
Não serão consideradas as inscrições individuais que não tenham passado pelo 
processo ora apresentado. 
 
 
Portanto, se você tem interesse em se inscrever na categoria TOP TÉCNICO procure a 
Entidade Estadual de Administração do Desporto (Federação Esportiva) a qual você está 
vinculado (a). 
 



01. CRITÉRIOS GERAIS PARA OBTENÇÃO DA BOLSA TÉCNICO 
 
a) Residir no Estado do Paraná; 
b) Treinar alunos/atletas ou equipes no Estado do Paraná; 
Observação: SOMENTE MODALIDADES OLÍMPICAS E PARALÍMPICAS; 
c) Ser obrigatoriamente graduado em Educação Física, caso não seja, deverá 
obrigatoriamente estar registrado junto ao sistema CREF/CONFEF como provisionado; 
d) Estar regularmente registrado junto ao Sistema CREF/CONFEF; 
e) Comprovar a participação e a obtenção de resultados nos anos de 2014 e/ou 2015 em 
competições de nível estadual, nacional ou internacional. 
 
 
02. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 
 
a) Ficha de Inscrição/Cadastro preenchida; 
b) Currículo comprobatório das participações e resultados obtidos em competições nos 
anos de 2014 e/ou 2015; 
c) Fotocópias do documento de identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
d) Fotocópia de comprovante de residência; 
e) Fotocópia do diploma de conclusão de curso de graduação em Educação Física (para 
os graduados); 
f) Fotocópia do Registro junto ao sistema CREF/CONFEF (graduados e provisionados); 
 
 
03.  INDICAÇÃO, SELEÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
a) A indicação e a seleção de técnicos serão feitas pelas respectivas Entidades de 
Administração do Desporto, tendo como referência: 

 Os critérios para obtenção de bolsa descritos no item 01; 
 A análise do currículo dos técnicos; 
 O quadro de pontuação da SEET/Comissão de Avaliação; 
 Os demais critérios específicos estabelecidos pelas respectivas Entidades de 

Administração do Desporto. 
b) A homologação dos técnicos será feita pela Comissão de Avaliação do Programa TOP 
2016. 
 
Observação: A homologação dos técnicos selecionados se dará a partir do 
cumprimento dos critérios elencados, da análise do currículo referente aos anos de 2014 
e/ou 2015 e avaliação de pontuação conforme o quadro de referência adotado pela 
Comissão de Avaliação. Havendo empate no momento da seleção dos técnicos bolsistas 
deverá ser adotado como critério de escolha, prioritariamente, a análise do currículo 
profissional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



04. ROTINAS E PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 
 
 O processo de inscrição de atletas interessados deverá se dar respeitando as 
seguintes rotinas e procedimentos para inscrição: 
 
a) Somente serão aceitas inscrições de candidatos interessados que sejam devidamente 
indicados por suas respectivas Entidades de Administração do Desporto;  
 

I. As inscrições deverão ser feitas via web, em link específico a ser divulgado. 
Leia atentamente todos os critérios, a documentação necessária e as instruções a 
serem seguidas; 
II. Selecione a categoria TOP Técnico - Bolsa Técnico; 
III. Preencha todos os dados solicitados; 
IV. Clique para gerar um relatório em PDF; 
V. Imprima a ficha preenchida (relatório em PDF) e colete as assinaturas e 
carimbos necessários solicitados no documento; 
VI. Entregue a ficha de inscrição e a cópia de todos os documentos solicitados à 
sua respectiva Entidade de Administração do Desporto (IMPORTANTE: NÃO 
SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES PREENCHIDAS À MÃO); 
VII. Sua respectiva Entidade de Administração do Desporto irá encaminhar sua 
ficha de inscrição, juntamente com seus documentos e todos os outros demais 
inscritos para a Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo – SEET; 
VIII. A Comissão de Avaliação Estadual fará a homologação. 
IX. Aguarde a publicação da lista de selecionados no site da Secretaria de Estado 
do Esporte e do Turismo: www.esporte.pr.gov.br. 
 
 

http://www.esporte.pr.gov.br


TOP FORMADOR 

N.R.E.s / SEED 

Nº DE Nº DE Nº DE Nº DE 

BOLSAS BOLSAS BOLSAS BOLSAS 

 ATLETAS ATLETAS 
TÉCNICO 

FORMADOR 

TOTAL OLÍMPICO PARALÍMP.   

A.M. NORTE 68 64 2 2 

A.M. SUL 70 66 2 2 

APUCARANA 29 25 2 2 

ASSIS CHATEAUBRIAND 10 6 2 2 

CAMPO MOURÃO 22 18 2 2 

CASCAVEL 39 35 2 2 

CIANORTE 17 13 2 2 

CORNÉLIO PROCÓPIO 20 16 2 2 

CURITIBA 108 104 2 2 

DOIS VIZINHOS 11 7 2 2 

FOZ DO IGUAÇU 38 34 2 2 

FRANCISCO BELTRÃO 26 22 2 2 

GOIOERÊ 12 8 2 2 

GUARAPUAVA 29 25 2 2 

IBAITI 11 7 2 2 

IRATI 21 17 2 2 

IVAIPORÃ 14 10 2 2 

JACAREZINHO 19 15 2 2 

LARANJEIRAS DO SUL 17 13 2 2 

LOANDA 11 7 2 2 

LONDRINA 62 58 2 2 

MARINGÁ 49 45 2 2 

PARANAGUÁ 29 25 2 2 

PARANAVAÍ 20 16 2 2 

PATO BRANCO 27 23 2 2 

PITANGA 12 8 2 2 

PONTA GROSSA 59 55 2 2 

TELÊMACO BORBA 18 14 2 2 

TOLEDO 31 27 2 2 

UMUARAMA 22 18 2 2 

UNIÃO DA VITÓRIA 20 16 2 2 

WENCESLAU BRAZ 13 9 2 2 

TOTAL 954 826 64 64 

ANEXO I – QUADRO DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS POR NÚCLEO 
REGIONAL DE EDUCAÇÃO, NA CATEGORIA TOP FORMADOR E TÉCNICO FORMADOR 



ANEXO II - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS POR ESPORTE, 
NAS CATEGORIAS TOP ESCOLAR (OLÍMPICO E PARALÍMPICO), TOP NACIONAL E 

 MODALIDADES OLÍMPICAS ESCOLAR ESC  PARALIMPICO NACIONAL TÉCNICO TOTAL 

1 ATLETISMO 60 9 15 1 85 

2 BADMINTON 7 0 2 1 10 

3 BASQUETEBOL 23 0 5 1 29 

4 BASQUETEBOL CR   4     4 

5 BOCHA PARALÍMPICA   4     4 

6 BOXE 4 0 2 1 7 

7 CANOAGEM 16 2 5 1 24 

8 CICLISMO 26 4 7 1 38 

9 ESGRIMA 6 0 3 1 10 

10 ESGRIMA CR   2     2 

11 FUTEBOL DE 5   2     2 

12 FUTEBOL DE 7   2     2 

13 GOALBALL   2     2 

14 FUTEBOL FEMININO 5 0 2 1 8 

15 GINÁSTICA ARTÍSTICA 12 0 3 1 16 

16 GINÁSTICA RÍTMICA 25 0 7 1 33 

17 GOLFE 7 0 2 1 10 

18 HANDEBOL 23 0 5 1 29 

19 HIPISMO 6 1 2 1 10 

20 HÓQUEI SOBRE A GRAMA 2 0 1 1 4 

21 JUDÔ 23 3 6 1 33 

22 LEVANTAMENTO DE PESO 2 1 2 1 6 

23 LUTA OLÍMPICA 10 0 3 1 14 

24 MARATONA AQUÁTICA 6 0 2 1 9 

25 NADO SINCRONIZADO 7 0 2 1 10 

26 NATAÇÃO 37 6 10 1 54 

27 PENTATLO MODERNO 2 0 1 1 4 

28 REMO 2 0 1 1 4 

29 RUGBY 8 0 3 1 12 

30 RUGBY EM CR   4     4 

31 TAEKWONDO 18 0 5 1 24 

32 TÊNIS 16 0 4 1 21 

33 TÊNIS CR   4     4 

34 TÊNIS DE MESA 16 2 4 1 23 

35 TIRO COM ARCO 3 1 1 1 6 

36 TIRO ESPORTIVO 4 1 2 1 8 

37 TRIATHLON 6 1 2 1 10 

38 VELA 5 1 2 1 9 

39 VOLEIBOL 23 0 5 1 29 

40 VOLEI DE PRAIA 10 0 3 1 14 

41 VOLEI SENTADO   4     4 

42 PARALÍMPICOS DEFINIDOS PELA COMISSÃO ATRAVÉS DA ANÁLISE DE CURRÍCULOS 

TOTAL FEDERAÇÃO 420 60 119 32 631 



ANEXO III - QUADRO DE PONTUAÇÃO – SIMPLES REFERÊNCIA A SER UTILIZADA NO 
PROCESSO DE SELEÇÃO E AVALIAÇÃO* 

 TOP OLIMPO 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P 

OLIMPIADAS 100 98 97 96 95 94 93 92 91 

MUNDIAL 80 78 77 76 75 74 73 72 71 

PRÉ OLIMPICO 50 48 47 46 45 44 43 42 41 

PANAMERICANO 20 18 17 16 15 14 13 12 11 

SULAMERICANO 10 8 7 6 5 4 3 2 1 

          TOP NACIONAL 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P 

INTERNACIONAL / CONFEDERAÇÃO 200 180 170 160 150 140 130 120 110 

INTERNACIONAIS 20 18 17 16 15 14 13 12 11 

NACIONAL / CONFEDERAÇÃO 100 80 70 60 50 40 30 20 10 

NACIONAL 10 8 7 6 5 4 3 2 1 

          
TOP ESCOLAR 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P 

FEDERAÇÃO (INTERNACIONAL) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 

CONFEDERAÇÃO (NACIONAL) 32 26 20 14 10 6 5 4 2 

FEDERAÇÃO (ESTADUAL) 26 20 14 10 6 5 4 3 0 

OLIMPIADA ESCOLAR (NACIONAL) 32 26 20 14 10 6 5 4 0 

JOJUPS - FASE FINAL 26 20 14 10 6 5 4 3 0 

JEPS - FASE FINAL 18 12 9 6 4 3 2 1 0 

          TOP TÉCNICO 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P 

NÍVEL OLÍMPICO 100 95 90 80 79 78 77 76 75 

NÍVEL MUNDIAL 80 78 77 76 75 74 73 72 71 

NÍVEL PANAMERICANO 60 58 57 56 55 54 53 52 51 

NÍVEL SULAMERICANO 50 48 47 46 45 44 43 42 41 

NÍVEL NACIONAL 30 28 27 26 25 24 23 22 21 

NÍVEL ESTADUAL 10 8 7 6 5 4 3 2 1 

          TOP ATLETA FORMADOR 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P 

JOGOS ESCOLARES DO PR 30 28 27 26 25 24 23 22 21 

JOGOS ESTADUAIS 20 18 17 16 15 14 13 12 11 

JOGOS MUNICIPAIS 10 8 7 6 5 4 3 2 1 

          
TOP TÉCNICO FORMADOR 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P 

JOGOS ESCOLARES DO PR 30 28 27 26 25 24 23 22 21 

JOGOS ESTADUAIS 20 18 17 16 15 14 13 12 11 

JOGOS MUNICIPAIS 10 8 7 6 5 4 3 2 1 

          P = PARTICIPAÇÃO 
         

 

* O processo de Seleção e Avaliação se dará por meio das Comissões de Análise e Seleção 

Regional de bolsistas, formada por membros designados pelo Escritório Regional da SEET em 

acordo com o Núcleo Regional de Educação da SEED, que fará a seleção dos bolsistas inscritos 

regionalmente nas categorias ATLETA e TÉCNICO FORMADOR. Para todas as demais 

categorias se dará pelo entrecruzamento dessas referências com os critérios esportivos e de 

pontuação adotados em cada modalidade e elaborados pelas Entidades Estaduais de 

Administração do Desporto (Federações Esportivas). A homologação final se dará pela Comissão 

Estadual de Avaliação. Casos omissos no presente regulamento serão decididos pela Comissão 

Estadual de Avaliação, assim como eventuais vagas que extrapolem o número presente neste 

regulamento serão tratadas em regulamento à parte.  


