
CONVOCAÇÃO DE ATLETAS EM 
LISTA DE ESPERA REFERENTE AO 

EDITAL Nº 01/2021 – BOLSA 
ATLETA CAPIXABA 

 
PROCESSO: 2020 – BL2FL 

 
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE 
ESPORTES E LAZER, no uso de suas 
atribuições legais, RESOLVE: 
 
Convocar, de acordo com o Artigo 
4º, § 7º e § 8º do Decreto 4055-
R/2016, atletas em Lista de 
Espera referente ao Edital 
01/2021 – Bolsa Atleta Capixaba, 
para assinatura do Termo de 
Adesão. 
 

A lista com os nomes dos atletas em 

Lista de Espera que deverão assinar o 

Termo de Adesão, se encontra no site 

da Secretaria de Estado de Esportes e 

Lazer (SESPORT), no endereço 

apresentado abaixo: 

 

https://sesport.es.gov.br/ 

 

 

O (A) atleta ou o seu (sua) 

representante legal terá o prazo de 03 

(três) dias úteis para assinatura do 

termo de adesão a contar a partir da 

data desta publicação. 

 

Horários: 09:00 às 11:00 e de 14:00 

às 17:00 horas. 

 

Local: Secretaria de Esportes e Lazer 

(SESPORT), Rua: Coronel Schwab 

Filho, s/n, Bento Ferreira, CEP: 

29.050-780 – Vitória/ES. 

 

Os atletas deverão comparecer 

conforme datas, local e horários 

especificados nesta publicação, com 

os documentos pessoais e com a 

cópia do extrato bancário ou outro 

comprovante bancário, onde conste o 

nome e número do banco, da agência 

bancária e da conta corrente ou 

poupança onde deverá ser depositado 

o benefício, em caso de 

contemplação. Preferencialmente 

contas abertas no Banco do Estado do 

Espírito Santo – Banestes, para 

agilizar o recebimento dos recursos, 

conforme item 11.5 do edital 

01/2021. 

 

Os atletas que não puderem 

comparecer presencialmente, poderão 

assinar o termo de adesão através do 

sistema E-docs, desde que faça 

https://sesport.es.gov.br/


contato com a SESPORT através dos 

telefones (27) 3636-7001 e 3636-

7002. A Gerência de Esportes de 

Formação e Rendimento (GEFR) 

passará todas as informações 

necessárias. 

 

 
 

Vitória, 24 de agosto de 2021. 
 

 
 

JOSÉ MARIA DE ABREU JÚNIOR 
Secretário de Estado de Esportes e 

Lazer 
 
 


