
Critério/Item Subitem
Variação Pontuação 

Máxima

     3 anos = 2 pontos.

     4 a 8 anos= 5 pontos.

      Acima de 9 anos = 10 pontos.

      Evento de Esporte e Lazer =2 pontos.

      Núcleo de Iniciação Esportiva = 4 pontos.

      De 1 a 3 meses = 10 pontos.

      De 4 a 8 = 15 pontos.

      Acima de 8 meses = 20 pontos.

Experiência na execução de núcleos de 

iniciação esportiva (nº de projetos)
      0 a 20

20

      Até 1 ano = 5 pontos.   

      De 2 a 5 anos = 10 pontos.

      De 6 a 10 anos = 15 pontos.

      Mais de 10 anos = 20 pontos.

      Histórico das atividades = 25 pontos

      Qualidade da proposta de trabalho = 25 pontos

      Clareza dos objetivos e metas = 25 pontos

      Compatibilidade entre custos e benefícios = 25

pontos

      Sede com espaços esportivos internos para

execução das aulas – 10 pontos

      Sede com espaços esportivos externos – 05

pontos      Excelente = 20 pontos

      Bom = 10 pontos

      Regular = 05 pontos

      No próprio bairro =20

      Em outros bairros =10 

250

20

Duração máxima dos projetos já realizados 

na área de implementação de núcleos de 

iniciação esportiva 20

TOTAL

II) Proposta metodológica no plano de trabalho (PT) da 

implementação de núcleos de Iniciação Esportiva, conforme 

ANEXO II. (100 pontos)

Somatório dos itens em conformidade com o

PT e as diretrizes do Programa.

100

III) Estrutura física dos espaços esportivos: Capacidade 

comprovada por meio de relatório fotográfico dos espaços físicos e 

equipamentos, adequados e disponíveis para o desenvolvimento 

pedagógico do projeto. Para esse item deverão ser informados os 

endereços dos espaços apresentados. (50 pontos)

Sede da instituição com quantitativo de 

locais disponíveis para aulas teóricas e 

práticas (quadras, pistas, etc). 10

Condições do Equipamento Esportivo

20

Localização dos Equipamentos esportivos 

em relação à sede da instituição.

ENDEREÇO:

MODALIDADES: 

MUNICÍPIOS/BAIRRO

20

I)I) I) Experiência da entidade na realização de projetos na área 

esportiva, comprovada por meio de atestado de capacidade 

técnica pertinente e compatível com as características do objeto da 

parceria, mediante a apresentação de cópias dos instrumentos das 

parcerias anteriores realizadas com órgãos públicos, na condição 

de convenente ou contratada, informando o tempo de experiência, 

tipo de ação e duração da ação desenvolvida. (100 pontos)

Tempo de existência

10

Tipo de Ação
30

Experiência no desenvolvimento de ações 

na área de esporte e lazer (em anos)

ANEXO XV (uso exclusivo da Sudesb)
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