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Associação de Handebol de Paranaguá <ahpa@ahpa.com.br>

Recurso - Melissa da Silva Amaral 
Associação de Handebol de Paranaguá <ahpa@ahpa.com.br> 24 de maio de 2021 10:33
Para: Melissa Amaral <melissaamaral1208@gmail.com>

Bom Dia Melissa.

Primeiramente comunicamos que seu recurso foi indeferido de acordo com o item 7 e 7.2 do EDITAL DE
CONVOCAÇÃO INTERNA SELEÇÃO DE ATLETAS PARA CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO, sendo que o
resultado oficial foi publicado em nosso site no dia 16/05/2021 e o término do prazo legal para recursos foi o dia
21/05/2021.

Mas tendo em consideração a sua dedicação a nossa equipe, vamos responder às suas indagações. 

Todos os editais para concessão de bolsa atleta ou auxílio atleta tem como padrão os resultados alcançados no ano
anterior ao de concessão do benefício, mas como o ano de 2020 foi atípico para o esporte, com poucas
competições, tomamos a decisão de no nosso Edital considerarmos o ano de 2019 também. 

O esforço de todos os atletas da Associação tem valor para a Diretoria com certeza, gostaríamos de fornecer a bolsa
para todos os nossos atletas, mas legalmente precisamos abrir edital para inscrição dos mesmo com várias regras
previstas nele e também financeiramente não teríamos esse condição também. 

Com relação a especificação de competição da Liga de Handebol do Paraná para obtenção da bolsa está bem claro
no item 3.1.3  do EDITAL DE CONVOCAÇÃO INTERNA SELEÇÃO DE ATLETAS PARA CONCESSÃO DE BOLSA
AUXÍLIO.

Nada impede que o edital seja alterado através de ERRATAS, e todas as alterações sempre foram pensando no bem
dos nossos atletas, inclusive alguns atletas que também se dedicam muito aos treinamentos, mas não participaram
de competições da Liga de Handebol do Paraná no ano de 2019 ou 2020 nem se inscreveram por terem lido o edital
e visto que não teriam como serem selecionados.

Ressaltamos que os atletas selecionados terão que cumprir todos os requisitos constantes do edital e do contrato
para manterem a bolsa e o principal deles é a presença em treinamentos e competições.

Por fim devido ao motivo elencado no resultado infelizmente não poderemos conceder a bolsa para você este ano,
esperamos que continue treinando e se esforçando, para assim atender aos requisitos e assim seja contemplada na
próxima edição da Bolsa Auxílio.
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