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INFORMATIVO PARA PARTICIPAÇÃO  
 

 
As inscrições estarão abertas no período de 11 a 29 de abril de 2016 e os interessados em inscrever 
suas empresas deverão preencher a ficha de inscrição que se encontra disponível no site da 
prefeitura: www.paulinia.sp.gov.br/downloads.aspx, fazendo a opção pelas modalidades que 
desejam disputar. A ficha de inscrição deverá ser devolvida devidamente digitada com todos os 
dados, no horário das 8 ás 17 hs na SER - Secretaria de Esportes e Recreação, no Prédio da 
Prefeitura Municipal de Paulínia. 
No ato da inscrição deverá ser entregue juntamente com 1 (uma) Cesta básica por modalidade 
disputada, que será revertida para as entidades de Assistência Social do Município. Maiores 
informações através do telefone 3844-5573 (Rosa) ou 3874-5752.  

 

As inscrições das empresas só se efetivarão com o preenchimento completo e entrega da Ficha 
de opção de modalidades fornecida pela SER – SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO, 
devidamente assinada pelo representante legal da empresa/entidade. 

 

Poderão participar pessoas jurídicas legalmente constituídas por entidades, associações ou 
empresas, representativas das áreas industrial, comercial e de prestação de serviços, estabelecidas 
na base territorial do município, seja na forma de matriz ou filial que empreguem os trabalhadores. 

 

As empresas ou entidades poderão inscrever para participação no Campeonato dos Jogos dos 
Trabalhadores de Futebol Soçaite, Futsal e Truco todos os funcionários dos quais possa comprovar 
vínculo empregatício direto (carteira profissional ou contrato de trabalho devidamente registrado na 
DRT Delegacia Regional do Trabalho). 
 

Para participar dos Jogos os atletas devem ser devidamente contratados ou registrados nas 
empresas inscritas e possuírem vínculo empregatício na forma da legislação trabalhista. Estagiários 
podem ser inscritos desde que mantenham contrato de estágio em vigor com a empresa. 
 

Posteriormente, após a efetivação das inscrições das empresas serão distribuídas as relações 
nominais de inscrição de atletas nas modalidades que deverão ser preenchidas, e onde o DRH de 
cada empresa deverá fornecer cópia da carteira profissional do funcionário inscrito constando sua 
identificação e foto e o contrato comprovando o vínculo empregatício. 

 

Não será permitida a participação de empregados terceirizados mesmo que prestem serviço nas 
empresas participantes. Estes somente poderão se inscrever pela própria empresa contratante desde 
que ela faça sua inscrição própria nas modalidades. 

Os Campeonatos serão realizados nos meses de maio a julho de 2016 e acontecerão aos sábados 
no período da tarde para o Futebol Soçaite, de terça a sexta feira no período noturno para o Futsal e 
Domingo de manhã no dia 15 de maio para o Truco. 
 

Após a entrega da ficha de opção de modalidades e o encerramento do período de inscrições a 
empresa inscrita deverá comparecer através de um representante à reunião de 
Apresentação/entrega do regulamento e ficha de inscrição de atletas a ser realizada no dia 03 de 
maio de 2016, às 19:00hs, na Sala de Imprensa da Prefeitura Municipal de Paulínia, 
localizada no Paço Municipal. A presença nesta reunião tem caráter obrigatório e pré-requisito 
para participação nos Campeonatos.     

FUTEBOL SOÇAITE //  FUTSAL // TRUCO 
 


