
Associação de Handebol de Paranaguá – AHPA  
Fundada em 06 de junho de 2007 

CNPJ: 10.281.247/0001-87 

Rua Paranapanema, nº. 362 - Jardim Guaraituba 

Paranaguá-PR - CEP 83209-270 

Fone: (41) 98497-0609 

www.handpgua.com.br / ahpa@ahpa.com.br 

 
4ª ERRATA  

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO INTERNA 

SELEÇÃO DE ATLETAS PARA CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO 

 

1) NO EDITAL: 

 

Onde se lê: 

A ASSOCIAÇÃO DE HANDEBOL DE PARANAGUÁ, entidade de prática desportiva constituída 

na forma de associação de fins não econômicos, inscrita no CNPJ sob o nº 10.281.247/0001-87, com 

sede na Rua Paranapanema, nº. 362, Jardim Guaraituba, Paranaguá/PR, CEP 83.209-270, com base 

no Item 15.14 do edital nº 001/2021, da Prefeitura Municipal de Paranaguá, Chamamento Público 

visando à seleção de Entidades Privadas sem fins Lucrativos na área do Esporte de Formação e 

Rendimento não Profissional para firmar parceria por meio de Termo de Fomento para a realização 

dos Projetos Sociais Esportivos, Paradesporto e de Alto Rendimento Esportivo NO ANO DE 2021, 

nos termos e condições estabelecidas neste Edital, conforme Lei nº 3.655/2017 de 18 de abril de 2017, 

devidamente aprovado pelo Secretário da pasta, e pelo presente instrumento, publicado nos seu site 

www.handpgua.com.br e nos seus grupos oficiais de whatsapp, comunica aos seus atletas a abertura 

de PROCESSO DE SELEÇÃO DE ATLETAS PARA CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO nos 

termos a seguir estabelecidos, para fins de contratação, conforme previsto no PROJETO 7 METROS, 

aprovado e executado nos termos da Lei de Incentivo ao Esporte Municipal. 

 

Leia-se: 

A ASSOCIAÇÃO DE HANDEBOL DE PARANAGUÁ, entidade de prática desportiva constituída 

na forma de associação de fins não econômicos, inscrita no CNPJ sob o nº 10.281.247/0001-87, com 

sede na Rua Paranapanema, nº. 362, Jardim Guaraituba, Paranaguá/PR, CEP 83.209-270, com base 

nas Leis nº 3.655, de 18 de Abril de 2017 e 3.710, de 15 de janeiro de 2018 e no Item 15.14 do edital 

nº 001/2021, da Prefeitura Municipal de Paranaguá, Chamamento Público visando o credenciamento 

para seleção de projetos esportivos para o exercício de 2021/2022, visando à participação de atletas e 

equipes de esporte de formação e de rendimento não profissional de Paranaguá, divulgar e popularizar 

modalidades esportivas, promover a formação de equipes que viabilize aos atletas amadores competir 

nos principais eventos estaduais e nacionais, oportunizando a construção de suas carreiras esportivas, 

bem como, o desenvolvimento técnico para uma dedicação mais efetiva nos seguintes 

Projetos/Programas e pelo presente instrumento, publicado no seu site www.handpgua.com.br e nos 

seus grupos oficiais de whatsapp, comunica aos seus atletas a abertura de PROCESSO DE SELEÇÃO 

DE ATLETAS PARA CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO nos termos a seguir estabelecidos, para 

fins de contratação, conforme previsto no PROJETO 7 METROS, aprovado e executado nos termos 

da Lei de Incentivo ao Esporte Municipal. 

 

Onde se lê: 

1.1 Ter idade entre 18 (dezoito) até o máximo de 40 (quarenta) anos na data de publicação desde edital;  
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Leia-se: 

1.1 Ter idade entre 16 (dezesseis) até o máximo de 40 (quarenta) anos na data de publicação desse 

edital;  

 

Paranaguá, 10 de maio de 2021.  

 

 
Elizandro Pereira 

Presidente 
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