
   

 

EDITAL DE VAGAS PARA AULAS DE HIDROGINASTICA E NATAÇÃO EM PARCERIA 
ENTRE SINTUFRJ E CEPE-FUNDÃO 

 

A Direção do SINTUFRJ por meio da coordenação de Esporte e Lazer torna público o edital de vagas e as 
regras para inscrição dos interessados em participar das aulas de hidroginástica e natação a ser realizada 
em parceria com o CEPE-Fundão. 
 

DAS INCRIÇÕES 
Art. 1º As inscrições serão realizadas no período de 06, 07 e 08 de fevereiro diretamente na recepção do 
Espaço Saúde do SINTUFRJ das 8h às 18h. E todas as vagas serão destinadas aos sindicalizados em dia 
com suas obrigações estatutárias e seus dependentes devidamente cadastrados no sistema conforme 
normas deste aqui publicadas. 
 

DAS VAGAS PARA HIDROGINÁSTICA 
Art. 2º As aulas de hidroginásticas serão oferecidas na piscina principal do CEPE-Fundão todas as 2ª e 4ª 
das 17h às 17:50 e 3ª e 5ª das 10h às 10:50h desde que não sejam feriados.  
Art. 3º Serão oferecidas três turmas nos seguintes horários:  

a) Turma A - 20 VAGAS nas 2ª e 4ª nos horários das 17h às 17:50h 
b) Turma B – 20 vagas nas 3ª e 5ª nos horários das 10h às 10:50h 

 
DAS VAGAS PARA NATAÇÃO 
Art. 3º As aulas de natação serão oferecidas na piscina principal do CEPE-Fundão todas as 2ª e 4ª das 
15h às 16:50 e 3ª e 5ª das 8h às 9:50h desde que não sejam feriados.  
 
Art. 4º Serão oferecidas três turmas nos seguintes horários:  

a) Turma INFANTO JUVENIL (10 a 16 anos) - 06 VAGAS nas 2ª e 4ª nos horários das 15h às 15:50h 
b) Turma INFANTO JUVENIL (10 a 16 anos) - 06 VAGAS nas 3ª e 5ª nos horários das 9h às 9:50h 
c) Turma ADULTO - 06 VAGAS nas 2ª e 4ª nos horários das 16h às 16:50h 
d) Turma ADULTO - 06 VAGAS nas 3ª e 5ª nos horários das 8h às 8h:50h 

 

DAS REGRAS COMPLEMENTARES 
Art.5º Considerando que a retomada das aulas foi compromisso de campanha com os alunos que já 
realizavam as atividades na gestão 2015/2017, e considerando ainda que temos vagas limitadas as 
prioridades das vagas serão as seguintes: 

i) 20 vagas das aulas de HIDROGINASTICA serão destinadas aos alunos que frequentavam as aulas 
na gestão 2015/2017 e/ou aposentados; 

ii) 40% das vagas e hidroginástica e natação serão destinadas aos novos filiados e/ou retomando 
sua filiação; 

iii) Serão exigidos na inscrição apresentação do atestado médico; 
iv) Para além das vagas oferecidas ao SINTUFRJ outras 10 vagas nas turmas de hidroginástica e 4 

vagas nas turmas de natação serão destinadas para os sócios no CEPE-Fundão; 
v) Os custos dos exames médicos para acesso a piscina serão de responsabilidade do aluno e terão 

duração de três meses; 
 

Art. 6º A coordenação do Espaço Saúde fará o controle da frequência e os alunos que tiverem 05(cinco) 
faltas sem justificativa perderão a vaga para quem estiver na lista de espera; 
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