
SELETIVA 
Centro de Excelência Esportiva Atletismo | 2022 

 
Nos termos do convênio nº 84/2021 celebrado junto ao Governo do Estado 
de São Paulo, a Secretária de Esportes e Lazer do Município de São Bernardo 
do Campo, tornamos público aos atletas da modalidade Atletismo, que no 
dia 05 de fevereiro p.f., será realizada seletiva para a escolha de 30 atletas 
que irão compor o grupo do Projeto do Centro de Excelência Esportiva de 
Atletismo – São Bernardo do Campo. 
 
Informações relevantes aos atletas: 
 

a) Somente poderão participar deste processo seletivo atletas, masculinos 
e femininos, nascidos entre os anos de 2001 a 2006; 
 

Das inscrições para a seletiva: 
 
As inscrições deverão ser realizadas entre os dias 10 à 28/01 pelo link: 
https://forms.gle/pxZdz2CA59p2ZRap9. 
 
Exclusivamente para o período da seletiva, os 50 primeiros atletas inscritos 
terão direito a alojamento no Centro de Excelência Esportiva durante a 
seletiva, desde residam a 200KM de distância do Centro Esportivo e que se 
apresentem no dia 04/02/2022 até as 18:00, sendo que todos os atletas 
inscritos e aprovados para a seletiva terão alimentação completa (café da 
manhã, almoço, lanche e jantar). 
 
Os atletas aprovados para a seletiva deverão trazer roupas apropriadas para 
atividades físicas, tais como: tênis, shorts, camisetas, etc. Para aqueles que 
ficarão alojados se faz necessário trazer produtos de higiene pessoal, roupas 
de cama e banho. 
 
Das Seletivas 
 
PARA ATLETAS ALOJADOS: 
 
Sendo aprovada a inscrição para a seletiva, informação esta que o atleta 
receberá por e-mail e/ou telefone, o atleta deverá apresentar-se até as 18hs 
do dia 04/02 (sexta-feira) no Centro de Excelência Esportiva situado na 

https://forms.gle/pxZdz2CA59p2ZRap9


Arena Olímpica São Bernardo à Rua Tiradentes, 1.845 – Vila do Tanque – São 
Bernardo do Campo – CEP: 09780-265 
 
PARA ATLETAS NÃO ALOJADOS: 
 
Atletas que não ficarão alojados devem comparecer ao Centro de Excelência 
Esportiva no dia 05/02, até as 08:00. O treino de avaliação física ocorrerá 
nesta data e o resultado final, com o nome dos atletas selecionados, será 
disponibilizado até o dia 18/02 em site oficial da Prefeitura Municipal de São 
Bernardo do Campo. 
 
Dos Benefícios Concedidos pelo Projeto do Centro de Excelência Esportiva 
de Atletismo: 
 
Os 30 atletas selecionados para o Projeto do Centro de Excelência serão 
acompanhados por técnicos de notórios conhecimentos na modalidade, 
além de equipe multidisciplinar composta de psicólogo, fisioterapeuta e 
assistente social. Serão disponibilizados materiais esportivos, tais como: 
agasalho, camiseta, bermuda, kit passeio e competição, bem como 
alimentação completa (café da manhã, almoço, lanche diurno, jantar, lanche 
noturno), e ainda serão beneficiados por Plano de Saúde e Seguro de Vida, 
além de alojamento para os aprovados.   
 
Os atletas aprovados em seletiva, serão informados via e-mail e/ou telefone, 
sobre a data de apresentação no Centro de Excelência Esportiva São 
Bernardo.  
 
 
 
 

São Bernardo do Campo, em 10 de janeiro de 2022. 
 
 

Alex Mognon 
Secretário de Esportes e Lazer 

 
 
 


