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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Gabinete 
Comissão de Seleção - Convocação Atletas/Agentes - WPFG 2022

 

Re�ficação de Publicação - SEL/GAB/COM.PORT.86/22  

   

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022-SEL

RETIFICAÇÃO 2

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER, no uso de suas atribuições legais e
considerando o Edital de Chamamento Público n° 02/2022; resolve:

 

I - Re�ficar o Edital de Chamamento Público nº 02/2022, conforme abaixo:

 

Onde se lê:

 

"5.4. Os par�cipantes (sindicatos e/ou associações) deverão apresentar, obrigatoriamente:

b) Lista com 50 (cinquenta) atletas indicados para o evento, contendo nome completo, CPF,
e-mail, telefone, Unidade de Lotação, data da posse como agente de segurança pública e modalidade
espor�va que irá compe�r. Será permi�da a apresentação de lista adicional com os atletas indicados para
o cadastro reserva;"

 

Item 7.5. Critério "A": "Comprovação de que a en�dade atua ou já atuou em parceria com
a Administração Pública (Federal, Estadual ou Municipal).".

 

"8.1. O cronograma de seleção observará as seguintes etapas:

 

ETAPA DESCRIÇÃO PRAZO

1 Publicação do Edital de Chamamento Público n° 02/2022 19/05/2022

2 Impugnação ao Edital de Chamamento Público
5 dias
(19/05/2022 à
25/05/2022)

3 Resposta à impugnação do Edital de Chamamento Público
5 dias
(25/05/2022 à
31/05/2022)

4 Período de inscrição online juntamente com o envio dos documentos de
habilitação

01/06/2022 à
07/06/2022

5 Período de envio de e-mail com a resposta de confirmação do
recebimento da documentação obrigatória 08/06/2022



26/05/2022 16:29 SEI/GDF - 87306823 - Retificação de Publicação

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=98672077&infra_siste… 2/4

6 Período de envio do e-mail com a comprovação da inscrição por parte dos
candidatos que não receberam a confirmação da inscrição

09/06/2022

7 Análise de habilitação e classificação pela Comissão de Seleção 10/06/2022 à
16/06/2022

8 Divulgação do Resultado preliminar 17/06/2022

9 Recebimento da interposição de recursos em face do resultado preliminar 20/06/2022 à
24/06/2022

10 Julgamento dos recursos 27/06/2022 à
01/07/2022

11 Divulgação do Resultado defini�vo com a lista dos agentes públicos que
par�ciparão do evento 04/07/2022

 

"ANEXO II: LISTA DOS ATLETAS

 

Nome
completo CPF E-

mail Telefone Unidade
de Lotação

Data da posse como agente
de segurança pública

Modalidade de
compe�ção

       

       

 

Leia-se:

 

"5.4. Os par�cipantes (sindicatos e/ou associações) deverão apresentar, obrigatoriamente:

b) Lista com 50 (cinquenta) atletas indicados para o evento, contendo nome completo, CPF,
e-mail, telefone, Unidade de Lotação, data da posse como agente de segurança pública, modalidade
espor�va que irá compe�r e o período de permanência na Holanda, de acordo com a data dos jogos
que irá disputar. Será permi�da a apresentação de lista adicional com os atletas indicados para o
cadastro reserva;"

 

Item 7.5. Critério "A": "Comprovação de que a en�dade atua ou já atuou em parceria com
a Administração Pública (Federal, Estadual ou Municipal) ou privada".

 

"8.1. O cronograma de seleção observará as seguintes etapas:

ETAPA DESCRIÇÃO PRAZO

1 Publicação do Edital de Chamamento Público n° 02/2022 19/05/2022

2 Impugnação ao Edital de Chamamento Público 5 dias



26/05/2022 16:29 SEI/GDF - 87306823 - Retificação de Publicação

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=98672077&infra_siste… 3/4

(19/05/2022 à
25/05/2022)

3 Resposta à impugnação do Edital de Chamamento Público 26/05/2022 à
31/05/2022

4 Período de inscrição online juntamente com o envio dos documentos de
habilitação

01/06/2022 à
07/06/2022

5 Período de envio de e-mail com a resposta de confirmação do
recebimento da documentação obrigatória 08/06/2022

6 Período de envio do e-mail com a comprovação da inscrição por parte dos
candidatos que não receberam a confirmação da inscrição 09/06/2022

7 Análise de habilitação e classificação pela Comissão de Seleção 09/06/2022 à
13/06/2022

8 Divulgação do Resultado preliminar 14/06/2022

9 Recebimento da interposição de recursos em face do resultado preliminar 14/06/2022 à
15/06/2022

10 Julgamento dos recursos 17/06/2022 à
20/06/2022

11 Divulgação do Resultado defini�vo com a lista dos agentes públicos que
par�ciparão do evento 21/06/2022

 

"ANEXO II: LISTA DOS ATLETAS

 

Nome
completo CPF E-

mail Telefone
Unidade
de
Lotação

Data da posse
como agente de
segurança pública

Modalidade
de
compe�ção

Período de
permanência
na Holanda

        

        

 

Incluir o item 1.1. A:

 

"1.1.A. Será admi�da a indicação de Comissão Técnica para as modalidades de jogos
cole�vos (disputados por �mes), cujo profissional deverá comprovar cer�ficação técnica para o exercício
de tal função, sem alteração do quan�ta�vo geral de vagas".
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O Edital, em sua versão completa, está disponível no site da Secretaria de Estado de
Esporte e Lazer do DF, no seguinte endereço eletrônico: h�p://www.esporte.df.gov.br/ (clina na opção
"transparência>licitações>chamamento público").

 

 

GISELLE FERREIRA 
Secretária de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal

 

Documento assinado eletronicamente por GISELLE FERREIRA DE OLIVEIRA - Matr.0277251-5,
Secretário(a) de Estado de Esporte e Lazer, em 26/05/2022, às 16:27, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 87306823 código CRC= 50A5DDEF.
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