
      

 

 

Ofício Circular nº 005/TOP/2017                          Curitiba, 18 de maio de 2017. 

Assunto: Próximos passos – Programa TOP 2020 – Edição 2017. 

Prezados (as) : 

 

Dando continuidade ao processo de seleção do Programa Talento Olímpico do Paraná 

– Edição 2017, encaminhamos os logins e senhas de acesso ao sistema de inscrições para a 

visualização dos inscritos por Federação.  

Buscando facilitar o processo de análise e seleção dos bolsistas, cada Federação terá 

acesso às fichas online de todos os bolsistas inscritos na respectiva modalidade. Caso as 

Federações optem por avaliar as fichas físicas que já foram entregues, favor verificar no sistema 

se todas as inscrições que estão online encontram–se também fisicamente em mãos para que 

nenhuma inscrição deixe de ser analisada. 

O acesso ao sistema deverá ser feito através do link: www.top2020.uel.br 

O login e a senha serão encaminhados por e-mail e o sistema ficará disponível entre 

18/05/2017 e 26/05/2017.  

Com referência a entrega das inscrições dos atletas e técnicos: 

1) Solicitamos a todos que confiram se todas as fichas estão corretamente preenchidas, se estão 

com as devidas assinaturas (atleta ou técnico, responsável legal quando for necessário e do 

presidente da Federação), pois destas fichas serão gerados os contratos e demais documentos 

necessários para efetivação dos bolsistas TOP 2020; 

2) Lembramos também dos documentos necessários que, neste momento, deverão vir junto 

com cada ficha:  

Para os atletas: fotocópias do documento de identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física 

(CPF), fotocópia do comprovante de residência, declaração de matrícula (atualizada) do 

estabelecimento de ensino onde estuda o atleta. Também para os atletas menores de 18 anos 

deverão ser encaminhadas as fotocópias do documento de identidade (RG) e do Cadastro de 

Pessoa Física (CPF) do responsável legal pelo mesmo. Atenção: a declaração de matrícula só 

é necessária para a Categoria TOP Estadual. 

Para os técnicos: fotocópias do documento de identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física 

(CPF), fotocópia do comprovante de residência, fotocópia do documento comprobatório de 

vínculo com a respectiva entidade de administração do desporto, fotocópia do registro no CREF. 



      

 

3) Todas as fichas, juntamente com os documentos, deverão ser entregues na Secretaria de 

Estado do Esporte e do Turismo - SEET através de ofício. Para um melhor controle solicitamos 

que seja feito um ofício de indicação para cada categoria do programa TOP 2020, no qual conste 

em ordem de classificação todos os atletas/técnicos regularmente inscritos; 

4) O prazo de entrega das fichas e documentos mencionados nos itens 2 e 3 é  até o dia 02 de 

Junho na sede da Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo - Rua Pastor Manoel 

Virgínio de Souza, 1020 - Capão da Imbuia - Curitiba/PR - CEP 82.810-400. Este prazo 

também é válido para aqueles que porventura encaminhem os documentos citados por outro 

meio (exemplo: Correios/Sedex). 

5) Após a homologação dos bolsistas (atletas) deverá ser apresentado o atestado médico 

(documento original e atual) que habilita os mesmos para prática esportiva. Este documento 

também deverá dar entrada na SEET através de ofícios protocolados separadamente por cada 

categoria do Programa TOP 2020; 

6) Salientamos que deverão ser apresentados juntos com os documentos do item 5 cópia do 

contrato ou do cartão do banco destacando a variação da conta e se é poupança ou corrente. 

7) Lembramos a todos que será permitida a inscrição de atletas somente em uma categoria, não 

ocorrendo a reclassificação para outra após a homologação pela Comissão Estadual de 

Avaliação do Programa TOP 2020. Lembramos ainda que, no mínimo, 15% das vagas oferecidas 

serão destinadas aos atletas paralímpicos. 
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