PROGRAMA BOLSA TALENTO / PRAZOS da EDIÇÃO ANO BASE 2018
AÇÃO

PRAZO

1. Cadastramento de Entidades Esportivas e
entrega da documentação da Fase I.

Até 20 (vinte) dias a contar da publicação no site da
SEEL do Edital SEEL 001/2022 Processo para
concessão da Bolsa Talento Ano Base 2018:
Publicação: 27/04/2022 / Prazo: 16/05/2022

2. Eventual convocação aos presidentes das
entidades esportivas para esclarecimentos
técnicos e/ou complementação de documentação
da FASE I.
3. Prorrogação do Cadastramento Entidades
Esportivas e entrega da documentação da Fase I.

Até 02 (dois) dias úteis após a convocação
Até 23/05/2022

4. Publicação pela SEEL da lista das entidades
esportivas habilitadas e de eventos, categorias e
provas válidas à indicação de pleiteantes.

Divulgação da data no site da SEEL: em 15/06/2022

5. Envio via e-mail pela SEEL do Formulário de
Indicação de Pleiteantes e seus resultados
esportivos às entidades esportivas habilitadas à
FASE I – Anexo VI

Divulgação da data no site da SEEL: em 15/06/2022

6. Preenchimento e reenvio via e-mail pelas
entidades esportivas dos Formulários de
Indicação de Pleiteantes e seus resultados
esportivos.

Até 15 (quinze) dias a contar da data de
encaminhamento pela SEEL dos Formulários às
entidades esportivas habilitadas à FASE I: vigente
até 29/06/2022

7. Publicação pela SEEL da lista de pleiteantes das
entidades esportivas habilitadas à FASE I

26/09/2022-

8. Publicação pela SEEL da Lista Preliminar de
Contemplados

26/09/2022-

9. Encaminhamento pelas entidades esportivas de
recursos pós divulgação da lista preliminar de
contemplados

Até 02 (dois) dias úteis após a divulgação pela
SEEL (em seu site) da lista preliminar de
contemplados.- Até 28/09/2022

10. Publicação da lista preliminar de contemplados
pós recursos

29/09/2022

11. Entrega pelas entidades
Relatórios de Competição
12. Eventual solicitação para
documentos oficiais como
competição e outros.

esportivas

juntada
súmulas

dos

Até 05 (cinco) dias úteis a contar da data de
divulgação pela SEEL (em seu site) da lista
preliminar de contemplados pós recursos:
DE29/09 a 05/10

de
de

Até 02 (dois) dias úteis a partir da solicitação no site
da SEEL.

13. Divulgação pela SEEL da Lista Definitiva de
Contemplados

29/09/2022

14. Entrega pelos contemplados dos documentos
listados na alínea f) em 2.2.3. do Edital 001/2022
e assinatura da Ficha Cadastral de
Contemplado

Conforme calendário de comparecimento
encaminhado via e-mail às Entidades
Espportivas em 26/09/2022

15. Publicação da Lista Definitiva de Contemplados
no Diário Oficial do Estado.

-

16. Prestação de Contas

Até 30 dia após o recebimento da última parcela da
bolsa de incentivo financeiro

Etapas cumpridas
Em vigência
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