
  

  

DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA RENOVAÇÃO BOLSA TALENTO 
 

 

Prezado Bolsista Talento Esportivo, 
  

 

A Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo tem a 

satisfação em tê-lo como bolsista neste Programa, voltado a propiciar 

melhores condições de treinamento aos talentos esportivos do Estado. 

Acreditamos que a concessão gerou bons frutos desde 2009. 

  

O período de concessão de sua bolsa expira em UM ANO e caso haja 

interesse em renová-la, deverá providenciar, IMPRETERIVELMENTE, esta 

documentação até o dia 10 do mês em que completa 12 meses, e 

encaminhá-la à Diretoria ou Inspetoria Regional de Esporte da sua 

região ou diretamente à sede da SEESP (para atletas da capital). 

   

1. Solicitação de Renovação da Bolsa bem como declaração que não recebe outro 

patrocínio ou bolsa (modelo);  

2. Ofício/ Carta/ Declaração do Colégio/Escola onde estuda (se menor de 18 anos); 

3. Declaração em papel timbrado do Clube ao qual está vinculado (modelo); 

4. Declaração da Entidade Desportiva (FEDERAÇÃO/CONFEDERAÇÃO) de sua 

modalidade de que se encontra filiado (exceto categoria estudantil); 

5. Comprovação de Resultados emitidos pela Confederação/Federação nos últimos 

12 meses; 

6. Relatório do Técnico (em papel timbrado, datado e assinado) especificando o 

local, dias e horários do seu treinamento, bem como as competições às quais 

você participou nos últimos 12 meses com seus resultados, se houverem; 

7. Caso tenha sofrido lesão, juntar laudo médico ou do fisioterapeuta; 

8. Relatório de gastos trimestrais atualizados (caso necessário); 

9. Atualizar endereço, telefone residência, celular e email; 

10. Relatório do Gestor do Programa (DREL/IREL ou Sede da Secretaria de Esportes). 

 

Não serão considerados documentos enviados por e-mail ou enviados 

diretamente para a Secretaria em São Paulo, sem o parecer (assinatura) 

do Gestor e do Delegado de Esporte da sua região (Delegacias e 

Inspetoria Regionais de Esportes). 

 
Todos os documentos deverão vir datados e assinados. 

 

 
 

 
 



  

 TERMO DE CIÊNCIA DOS ATLETAS EM FACE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS 

 
__________________________________________(nome do atleta) 

RG____________________CPF________________ nome do responsável (no 

caso de menoridade)_________________________, declaro que tenho ciência 
de todos os afazeres de prestação de conta do programa BOLSA TALENTO 

ESPORTIVO, da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo 
nos seguintes termos: 

 
1) QUE devo guardar (arquivar) por tempo indeterminado toda a documentação 

referente ao meu benefício, jamais destruí-la, danificá-la, perdê-la e coisas do 
gênero; (obs: todos os documentos devem estar xerocopiados, considerando que 

algumas impressões de máquina de recebimento apagam sua impressão com o 
tempo) – este documento só é necessário 1 vez nos processos, não 

precisa mandar toda vez que renovar; 
 

2) QUE a cada 03 (três) meses, a contar da data de seu ingresso no sistema 
de benefício, devo apresentar toda documentação na sede da Diretoria Regional 

de Esportes da Secretaria de Esportes, a saber: relatório de gastos e 

comprovação de treinos; 
 

3) QUE todos os relatos referentes a participação do atletas devem vir em 
papeis timbrados, se da prefeitura municipal ou da entidade em que o atleta 

esteja vinculado (entidades, academias ou coisas do gênero), todos 
assinados pelo técnico do atleta, tais como:  dias e horários que são 

realizados os treinos e o relatório de aproveitamento em competições 
 

4) QUE o relatório de gastos do atleta é documento de extrema importância e 
deve vir abastecido com as seguintes informações: alimentação, transporte, 

dentista, roupas, uniformes, tênis, curso, inscrição em competições (...); 
 

5) QUE se o atleta mudar de cidade e/ou academia, deve informar 
imediatamente a Diretoria Regional de Esportes. 

 

 
(Município), ___ de _______________ de 20___. 

 
 

nome do atleta_______________________________________ 
 

assinatura___________________________________________ 

 

 

 

 

 



  

  

MODELO PEDIDO DE RENOVAÇÃO (EM PAPEL SULFITE, NÃO TIMBRADO) 
 

(Município),     de              de 20___ 

 
 

 
À  

COMISSÃO BOLSA TALENTO ESPORTIVO 
 

 
 

 
 

 
      Através do presente, venho solicitar de Vossas 

Senhorias, a renovação do meu benefício no Programa Bolsa Talento Esportivo, e 
para tanto junto ao presente, documentos comprobatórios e resultados obtidos 

em competições no ano de 2016. 

 
       DECLARO que não recebo qualquer tipo de 

patrocínio, eventual ou permanente, de pessoas jurídicas ou privadas, 
entendendo-se como tal todo e qualquer valor pecuniário eventual ou regular, 

diverso do salário. 
 

 
 

      Atenciosamente, 
 

 
________________________________ 

               (nome do atleta e responsável) 
      RG: _____________________ 

 ______________________ 

      (Modalidade) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



  

  

(PAPEL TIMBRADO DO CLUBE, ESCOLA OU ENTIDADE) 

 

(MODELO DO RELATÓRIO TÉCNICO ) 

ATLETA: _______________________________________________________________   

MODALIDADE: __________________________________________________________ 

TEL. (__) ___________-___________  e  (__) ___________-____________ 

Email: ________________________@______________ 

LOCAL TREINO/ ENTIDADE:________________________________________________ 

TÉCNICO: _________________________________- Contato (__) _______-_______ 

TREINAMENTOS: Frequência: ___X POR SEMANA 

           Horário: das________ às ________horas 

 

QUADRO COMPARATIVO DE EVOLUÇÃO ESPORTIVA (exemplo: 2018/2019) 

 COMPETIÇÃO / RANKING RESULTADO / COLOCAÇÃO 

ANTERIOR   

ATUAL   

ANTERIOR   

ATUAL   

  

 

COMPETIÇÃO DE ALTA EXPRESSÃO RESULTADO / COLOCAÇÃO 

  

  

 

 

CONTUSÕES: (__) NÃO (__) SIM – Recuperação: _______________________________    

 

Considerações Finais: (É assíduo nos treinos? Demonstra evolução técnica? Demonstra 

resultados satisfatórios? Compromete-se com relatórios de trimestrais 

atualizados?)______________________________________________________________ 

 

__________________, ___ de _____________ de 20___. 

 
                            
                                    ___________________________________ 

Treinador Técnico - CREFI 

 



  

  
(EM PAPEL TIMBRADO) 

 
(MODELO DE DECLARAÇÃO DO CLUBE, ESCOLA OU ENTIDADE EM QUE O ATLETA É VINCULADO)  

 
 

O Clube/Associação ______________________________________, 

Inscrito (a) no CNPJ nº _________________________________________, 

, com sede na rua/avenida ________________________________________,  

bairro ________________________, (cidade) ________________________ 

CEP. ________________ vem por meio desta DECLARAR que o (a) atleta 

________________________________________________________________ 

RG nº ______________________, CPF nº ____________________, 

da modalidade ________________________________________________ 

faz parte em nosso quadro de atletas e que treina regularmente nos dias: 

 

 2 feira – das    _______________ às _______________ horas. 

 3 feira – das    _______________ às _______________ horas. 

 4 feira – das    _______________ às _______________ horas. 

 5 feira – das    _______________ às _______________ horas. 

 6 feira – das    _______________ às _______________ horas. 

 sábado – das    _______________ às _______________ horas. 

DECLARAMOS AINDA QUE O ATLETA NÃO RECEBE POR PARTE 

DESTA ENTIDADE, NENHUM TIPO DE PATROCÍNIO, OU QUALQUER 

OUTRA FORMA DE PAGAMENTO, EM VALOR PECUNIÁRIO 

  

(cidade) _______________________ Dia/Mês/Ano _____/_____/20___. 

 

Nome (técnico ou  coordenador) __________________________________ 

Assinatura ___________________________________________________ 

 

 
GOVERNO DO ESTADO DE   

 
 

 

 



  

  (MODELO ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO) 

 

 

ATLETA:--------------------------------------------------------------------------- 

MODALIDADE:------------------------------------------------------------------- 

TÉCNICO:-------------------------------------------------------------------------- 

 

LOCAL DE TREINAMENTO:---------------------------------------------------- 

CIDADE:--------------------------------------------------------------------------- 

HORÁRIO:------------------------------------------------------------------------- 

DIAS:------------------------------------------------------------------------------- 

 

ENDEREÇO:----------------------------------------------------------------------- 

TELEFONE:------------------------------------------------------------------------ 

CELULAR: ------------------------------------------------------------------------- 

CIDADE:--------------------------------------------------------------------------- 

E-MAIL:---------------------------------------------------------------------------- 

 

DATA DA RENOVAÇÃO DA BOLSA: ----------------------------------------- 

 
 

Cidade __________/____________ de 20___ 
 

 

ASSINATURA DO ATLETA ----------------------------------------------------- 

 

 


