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Nós do Conselho Regional de 
Educação Física da 20ª Região 
Sergipe, CREF20, buscamos 
a cada dia exercer nossa fun-

ção com responsabilidade, transparên-
cia e compromisso, sempre visando 
o melhor para os profissionais, e va-
lorizar cada vez mais nossa profissão.  
Ainda estamos vivendo uma pande-
mia, e em processo gradual de reto-

mada de todas as atividades, assim 
como ainda estamos em processo de 
vacinação, e todos os cuidados ainda 
devem ser mantidos, uso de másca-
ras, álcool em gel, distanciamento, não 
aglomeração, entre outros, para evi-
tar que a pandemia se reestabeleça. 
Mesmo diante do cenário de pande-
mia, o Conselho vem desempenhan-
do o seu papel principal como órgão 
fiscalizador e já intensificou as fisca-
lizações presenciais nas academias, e 
também a interditar aqueles estabe-
lecimentos os quais não respeitam 
o que determina a lei, sendo que as 
mesmas já teriam sido visitadas an-
teriormente e nada fizeram para se 
adequar as normas e se regularizarem.  
Quero aqui parabenizar o trabalho 
brilhando desempenhado por todos 
que fazem parte do Conselho, desde 
o atendimento, setor jurídico, fiscali-
zação, comunicação, administrativo, 
coordenação, que se somam no tra-

balho diário de buscar o melhor para 
os Profissionais de Educação Física.  
Nosso desejo é que, a profissão de Edu-
cação Física seja realmente exercida 
por aqueles que estudaram, se dedica-
ram e são registrados no conselho, as-
sim como, estabelecimentos que pro-
porcionem higiene e segurança para 
os seus praticantes. Convoco a todos 
que, caso vejam alguma irregularidade 
em academias ou em qualquer espaço 
utilizado para prática de exercícios físi-
cos, denunciem, assim como os donos 
de academias e profissionais façam a 
denúncia através do site do CREF20, 
que iremos verificar e punir aqueles 
que insistem em atuar de forma ilegal, 
de acordo com o que determina a lei. 

Um abraço em todos!

https://bit.ly/3zaFFNu
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Após solicitação do CREF20 prefeitura de Aracaju 
retifica edital de processo seletivo

PSS - Esporte 2021 - Prefeitura 
alerta sobre necessidade de re-

gistro em Conselho de Educação 
Física

A Prefeitura de Aracaju, por 
meio da Secretaria Municipal 
do Planejamento, Orçamento e 
Gestão (Seplog), publicou erra-
ta nesta segunda-feira, 19, re-
ferente ao Edital nº 01/2021 do 
Processo Seletivo Simplificado 
da Secretaria Municipal da Ju-
ventude e do Esporte (Sejesp).
O novo documento ressalta a im-
portância do cadastro, por parte 
dos inscritos, ao Conselho Regio-
nal de Educação Física (CREF).
A errata tem o objetivo de aten-
der às necessidades para execu-
ção do projeto “Programa Segun-
do Tempo – Padrão”, convênio de 
número 897711/2020, firmado 
com o Ministério da Cidadania, 
abrangendo cargos de nível su-
perior, para o exercício das fun-
ções de Professor de Educação 
Física e nível médio, para a fun-
ção de Monitor, mediante as con-
dições estabelecidas no Edital.  
Ao todo, serão ofertadas dez 
vagas para os níveis de escola-
ridade médio e superior, sen-
do cinco para professor de 
educação física e cinco para a 
função de monitor. Do total, 
10% das vagas são voltadas aos 
candidatos afrodescendentes.  
 Dentre os requisitos básicos 
para concorrer à vaga de profes-
sor de educação física, está a exi-
gência de diploma ou certificado 
de habilitação de nível superior 
na área de educação física ou es-
porte, bem como a habilitação 
no CREF. Já para a de monitor, é 
necessário ser estudante de gra-

duação regularmente matricula-
do em cursos de educação física 
ou esporte, e que já tenha cur-
sado no mínimo dois semestres.
 É importante que o candidato 
atente-se aos requisitos dispos-
tos no edital e posteriormente, 
ao executar a inscrição, preen-
cha tudo rigorosamente, de ma-
neira correta, para que não seja 
descartado do processo seletivo.
 “É imprescindível que todos fi-
quem bem atentos ao edital, já 
que muitas vezes o candidato 
pode acabar errando na docu-
mentação e acaba sendo des-
classificado. Também é impor-
tante atentar-se aos prazos para 
que todos possam concorrer ao 
processo seletivo de maneira 
democrática”, enfatiza o secre-
tário da Sejesp, Sérgio Thiessen.
 

A alteração

Na página 4 do Edital Nº 01, 
Item 4.1, subitem 4.1.1, onde se 
lê “4.1. Professor de Educação 
Física / Esporte 4.1.1. Diploma 
ou certificado de habilitação, de 
nível superior na área de Edu-
cação Física ou Esporte”, foi 
acrescentado o texto “acompa-
nhado da respectiva habilitação 
no registro do Conselho Regio-
nal de Educação Física - CREF”
O PSS - Esporte 2021 foi iniciado 
no dia 16 de Julho, sob a parce-
ria da administração municipal 
e Ministério da Cidadania. De 
acordo com o cronograma, o pe-
ríodo de inscrições vai até dia 
26 deste mês, e o resultado final 
está previsto para o dia 14 de 
setembro. As atividades do pro-
grama estão previstas para ter 
início ainda no final deste ano.

http://www.cref20.org.br/
https://www.cref20.org.br/noticia/106/apos_solicitacao_do_cref20_prefeitura_de_aracaju_retifica_edital_de_processo_seletivo
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Ação conjunta do CREF20, vigilância sanitária, 
Procon e guarda municipal resulta na interdição 

de quatro academias

Nos dias 20 e 21 
deste mês foi re-
alizada uma ação 
conjunta entre o 

Conselho Regional de Edu-
cação Física da 20ª Região 
Sergipe, com a Vigilância 
Sanitária dos municípios de 
Itabaiana e Nossa Senhora 
do Socorro, Procon Estadual 
e Guarda Municipal de Nos-
sa Senhora do Socorro que 
resultou na interdição quatro 
e duas pessoas flagradas por 
exercício ilegal da profissão.
Ao todo, 23 estabelecimen-
tos foram fiscalizados, sen-
do quatro interditados por 
falta de alvará da vigilância 

ou sem o registro no Con-
selho de Educação Física, 
duas pessoas foram flagra-
das por exercício ilegal da 
profissão e cinco fraudes em 
estágios foram identificadas.
Em relação aos flagrantes 
de pessoas exercendo ilegal-
mente a profissão, elas foram 
notificadas junto à Secretá-
ria de Segurança Publica. Já 
os estudantes, que estavam 
sem contrato de estágio, fo-
ram notificados ao Ministé-
rio do Público do Trabalho.
“As ações visam a coibição 
de funcionamento de es-
tabelecimentos que pres-
tam serviço de educação 

física de forma irregular”, 
explica Diego Vidal, su-
pervisor de coordenação 
e fiscalização do CREF20.

Duas pessoas foram flagradas por exercício ilegal da profissão e cinco fraudes em estágio 
foram identificadas

https://www.cref20.org.br/noticia/106/apos_solicitacao_do_cref20_prefeitura_de_aracaju_retifica_edital_de_processo_seletivo
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CREF20 solicita liberação de vestiários e 
banheiros nas academias

O Conselho Regional 
de Educação Físi-
ca da 20ª Região 
Sergipe, CRE20/

SE, envia ofício ao governo 
do Estado solicitando a libe-
ração gradativa de vestiários 
e banheiros das academias.
De acordo com o presidente 
do CREF20, Gilson Dória, o 
momento ainda inspira cuida-
dos, mas a liberação gradativa 

dos vestiários e banheiros se 
faz necessário à medida que 
vai aumentando a liberação 
da quantidade de pessoas nas 
academias. “Observamos que 
é necessário que tanto os ba-
nheiros como os vestiários se-
jam liberados. Mas claro que, 
seguindo todos os protoco-
los de biossegurança. Espero 
que o pedido seja analisado 
e deferido,” ressaltou Gilson.

http://www.cref20.org.br/
http://https://www.cref20.org.br/noticia/108/cref20_solicita_libertacao_de_vestiarios_e_banheiros_nas_academias
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CREF20 realiza Operação Sertão I em oito 
municípios e interdita 11 academias

O Conselho Regional 
de Educação Físi-
ca da 20ª Região 
Sergipe, CREF20/

SE, através do seu setor de 
orientação e fiscalização, con-
cluiu nesta quinta-feira (29) 
uma fiscalização em oito cida-
des do estado que resultaram 
no fechamento de 11 acade-
mias. A fiscalização foi feita 
em parceria com a Vigilância 
Sanitária das cidades, prin-
cipalmente na região do bai-
xo São Francisco sergipano.  
Cinco pessoas foram flagradas 
em exercício ilegal da profis-
são, durante as fiscalizações. 
Outras nove foram identifi-
cadas pelo CREF numa con-
dição irregular de estágio. 
Algumas delas sem contrato 
e outras que sequer estudam 
qualquer curso inerente com 
o trabalho em academias.  

  As visitas foram realizadas 
nas cidades de Propriá, Neó-
polis, Cedro do São João, Ita-
bi, Nossa Senhora da Glória, 
Monte Alegre, Poço Redondo 
e Canindé do São Francisco.  
  As ações foram planejadas de 
acordo com as denúncias que 
são encaminhadas ao conselho 
e das visitas que são realizadas 
diariamente em todo o estado. 
  Segundo Diego Vidal, super-
visor de orientação e fiscaliza-
ção do CREF, foi decidido rea-
lizar algumas ações em cidades 
nas quais houve uma série de 
denúncias. “Observamos que 
as denúncias são recorrentes e 
que foram constatadas após vi-
sitas anteriores. Em alguns dos 
casos, as visitas foram feitas em 
parceria com a vigilância sani-
tária e é uma situação que põe 
em risco a condição de quem 
utiliza essas academias e pre-

judica o exercício correto 
da profissão”, destaco Diego.  
  Todas as academias terão o 
prazo de 15 dias para apre-
sentar defesa e documentação 
na sede do CREF. Depois do 
período, toda a documenta-
ção será enviada para o Mi-
nistério Público do Trabalho. 
A Secretaria da Segurança 
Pública também receberá a 
documentação referente às 
pessoas que exerciam de for-
ma irregular a função de pro-
fissional de Educação Física.  
No total, foram realizadas 
25 visitas. Qualquer denún-
cia pode ser feita através da 
Ouvidoria do CREF, onde 
há um formulário para pre-
enchimento da denúncia, 
no site: www.cref20.org.br.

https://www.cref20.org.br/noticia/109/cref20_realiza_operacao_sertao_i_em_oito_municipios_e_interdita_11_academias_
https://www.cref20.org.br/noticia/109/cref20_realiza_operacao_sertao_i_em_oito_municipios_e_interdita_11_academias_
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Fiscais do CREF20 visitam 21 municípios e interditam 
15 academias somente no mês de julho

Foram realizadas 25 visitas 
e 14 pessoas flagradas por 
exercício ilegal da profissão

 

O Conselho Regio-
nal de Educa-
ção Física da 20ª 
Região Sergipe, 

CREF20/SE, através do seu 
setor de orientação e fisca-
lização, DIOFIS, tem como 
sua função primária fiscali-
zar os locais que são usados 
para prática de alguma ati-
vidade física e garantir que 
somente pessoas formadas 
e registrada no Conselho 
estejam atuando. Somen-
te no mês de julho foram 
realizadas 25 visitas em 
academias, em 21 municí-
pios, das quais resultou em 
15 academias interditadas 
e 14 pessoas flagradas por 
exercício ilegal da profissão.
Foram consultadas 175 pes-
soas, das quais 134 estavam 
regulares, sete flagradas por 
desvio de atuação/ provisão 
e 14 por exercício ilegal da 
profissão. Com relação a es-
tágio, dos 68 consultados, 
32 estavam irregulares. Já as 
academias foram feitas 227 
visitas, sendo que 151 esta-
vam regulares, dez fecha-
das no momento da visita 
e 15 foram interditadas por 
falta de 

registro no Conselho, 
sem supervisão ou alva-
rá da vigilância sanitária.
Diego Vidal, supervisor de 
orientação e fiscalização do 
CREF20, informa que essas 
visitas são de rotina e que 
foram retomadas com mais 
ênfase após a flexibilização 
do governo sobre abertu-
ra das academias. “Com a 
pandemia as fiscalizações 
presenciais foram reduzidas 
devido aos decretos gover-
namentais de combate ao 
coronavírus, mas nós não 
deixamos de fazer as visi-
tas, e intensificamos a fis-
calização nas redes sociais, 
no qual nesse mês julho três 
pessoas foram autuadas por 
exercício ilegal após serem 
flagradas em rede sociais 
prescrevendo ou dando aula 
de atividade física. Destaco 
aqui a importância da par-
ceria com a Vigilância Sani-
tária Municipais, Procon Es-
tadual e Guarda Municipal.
Os municípios visitados em 
julho foram; Canindé do São 
Francisco, Poço Redondo, 
Monte Alegre, Nossa Senho-
ra da Glória, Itabi, Cedro do 
São João, Propriá, Neópo-
lis, Ribeirópolis, Itabaiana, 
Laranjeiras, Nossa Senhora 
do Socorro, Barra dos Co-
queiros, Itaporanga D’Aju-

da, Simão Dias, Riachão do 
Dantas, Tobias Barreto, Um-
baúba, Cristinápolis 
e a capital Aracaju.
Segundo Caroline 
Martins, fiscal do 
CREF20, todas as 
academias e pes-
soas autuadas te-
rão o prazo de 15 
dias para apresentar 
defesa e documenta-
ção na sede do CREF. 
Depois do período, toda a 
documentação será enviada 
para o Ministério Público 
do Trabalho. A Secretaria 
da Segurança Pública tam-
bém receberá a documenta-
ção referente às pessoas que 
exerciam de forma irregu-
lar a função de profissional 
de Educação Física.  “Caso 
o setor jurídico após análise 
das defesas, sendo indeferi-
das, os autos por exercício 
ilegal da 
profissão 
s e r ã o 
encami-
n h a d o s 
para Se-
c r e t a r i a 
de Seguran-
ça Pública. Já 
as fraudes em 
estágios os pro-
cessos serão en-
caminhados para 
O Ministério Pú-
blico do Trabalho, 
informou a fiscal.
O presidente do CREF20, 
Gilson Dória, Cref nº 
0000111 – G/SE, destaca o 
trabalho que é realizado pe-
los fiscais e da importância 

http://fiscais_do_cref20_visitam_21_municipios_e_interditam_15_academias_somente_no_mes_de_julho
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CREF19/AL e  CREF20/SE celebram Acor-
d o  D E  C O O P E R A Ç Ã O  PA R A  G A R A N T I R 
M A I O R  S E G U R A N Ç A  PA R A  A  P O P U -
L A Ç Ã O  N A S  R E G I Õ E S  D E  F R O N T E I R A

NO ÚLTIMO DIA 28 DE JULHO, AS EQUIPES 
DE FISCALIZAÇÃO DO CREF19/AL E DO 
CREF20/SE CELEBRARAM A ASSINATURA DE 
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ASSINA-
DO ENTRE OS PRESIDENTES DE AMBOS OS 
CONSELHOS, PROFESSOR STANLEY NUNES 
MAGALHÃES DA SILVA CREF 000217-G/AL 
E GILSON DORIA LEITE FILHO CREF 000011-
G/SE, COM OS SEGUINTES OBJETIVOS:

DAR CELERIDADE EM INFORMAÇÕES PER-
TINENTES AOS DEPARTAMENTOS DE FISCA-
LIZAÇÃO NO QUE TANGE À ATUAÇÃO DE 
PROFISSIONAIS EM REGIÃO DE FRONTEIRA, 
E DE PESSOAS QUE TENHAM SIDO NOTIFICA-
DAS POR EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO;

FOMENTAR OS RESPECTIVOS SETORES ADMI-
NISTRATIVOS E DE REGISTRO, NO TOCANTE 
A IDENTIFICAÇÃO DIPLOMAS DE GRADUA-
ÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA QUE SEJAM INI-
DÔNEOS, IRREGULARES E OU FALSIFICADOS 
CUJOS REQUERENTES NOTADAMENTE TEN-
TAM REALIZAR SEUS RESPECTIVOS REGIS-
TROS PROFISSIONAIS EM MAIS DE UM CON-
SELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA.

NA OPORTUNIDADE, OS AGENTES DE FIS-
CALIZAÇÃO FIZERAM VISITAS CONJUNTAS 
COM A EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁ-
RIA DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO, VI-
SANDO CRIAR UMA ROTINA DE AÇÕES EM 
PARCERIA, BEM COMO FOMENTAR A PA-
DRONIZAÇÃO DAS AÇÕES ENTRE AMBOS 
OS DEPARTAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO, 
E TROCA DE EXPERIÊNCIAS QUE AJUDEM 
A GARANTIR PARA A POPULAÇÃO ALA-
GOANA E SERGIPANA, A BOA QUALIDADE 
E A SEGURANÇA NOS SERVIÇOS PRESTA-
DOS NA PROFISSÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA.

das parcerias com outros 
órgãos de fiscalização. “Pa-
rabenizo o trabalho realiza-
do pelo setor de orientação 
e fiscalização do CREF20, e 
agradecer a parceria com as 
vigilâncias sanitárias mu-
nicipais envolvidas nessas 
ações, assim como o Pro-
con Estadual e a guarda 
municipal.  Aproveito para 
informar que esse trabalho 

é contínuo, que o Conse-
lho presa e luta para que 
apenas profissionais forma-
dos e registrados estejam 
atuando, como determina 
a lei, como também esta-
belecimento registrados e 
que possam oferecer segu-
rança e higiene para os alu-
nos,” concluiu Gilson Dória.

http://www.cref20.org.br/
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Fiscalização de Estagiários

Estágio é um ato 
educativo esco-
lar supervisionado, 
desenvolvido no 

ambiente de trabalho vi-
sando a preparação para 
o trabalho de educandos 
que estejam frequen-
tando o ensino regular.
Como ato educativo su-
pervisionado o estagi-
ário deverá ter acom-
panhamento efetivo do 
professor orientador da 
instituição de ensino e 
do supervisor da parte 
concedente do estágio
Em situação de estágio 
curricular obrigatório e 
não obrigatório, as ativi-
dades próprias da profis-
são, exercidas em âmbito 
da Licenciatura em Edu-
cação Física ou do Ba-
charelado em Educação 
Física, devem ser acom-
panhadas e supervisio-
nadas por Profissional de 
Educação Física da res-
pectiva área de formação.
A jornada de trabalho do 
estagiário deve ser com-
patível com as atividades 
escolares e não ultrapas-
sar 6 (seis) horas diárias e 
30 (trinta) horas semanais

O Estagiário dever ater-se 
ao seu programa de está-
gio. O descumprimento de 
qualquer obrigação conti-
da no termo de compro-
misso caracteriza vínculo 
de emprego do educando 
com a parte concedente 
do estágio para todos os 
fins da legislação traba-
lhista e previdenciária.
A responsabilidade pelo 
estagiário é da IES, da 
instituição concedente 
do estágio, do professor 
orientador da instituição 
de ensino, do supervi-
sor da parte conceden-
te do estágio e do res-
ponsável técnico pela 
instituição concedente.
A duração do estágio, na 
mesma instituição con-
cedente do estágio, não 
poderá exceder 2 (dois) 
anos, exceto quando se 
tratar de estagiário por-
tador de deficiência.
A parte concedente do 
estágio deve manter, à 
disposição da fiscaliza-
ção, documentos que 
comprovem a condi-
ção dos seus estagiários.
Quando da participação 
em atividades de estágio, 

os estudantes deverão 
estar devidamente iden-
tificados, garantindo a to-
dos a visualização da sua 
condição de estagiário.
Base Legal: Lei Fede-
ral nº 11.788/2008; Re-
solução Nota Técnica 
CONFEF n° 003/2012 e 
Resoluções CONFEF nº 
134/2007 e nº 224/2012.

data s  i m p o rta n t e s  e  i n f o r m at i v o s
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 S A I U  N A  M Í D I A

s i t e s

CLIQUE NAS IMAGENS PARA LER A 
MATÉRIA NOS SITES

t v

http://www.cref20.org.br/
https://www.f5news.com.br/cotidiano/operacao-sertao-i-realizada-em-oito-municipios-interdita-11-academias-.html
https://infonet.com.br/noticias/cidade/fiscalizacao-interdita-11-academias-em-oito-municipios-de-sergipe/
https://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2021/07/29/11-academias-sao-fechadas-em-oito-cidades-em-se-durante-fiscalizacao-do-conselho-regional-de-educacao.ghtml
https://ajn1.com.br/urbano/fiscalizacao-do-cref-interdita-11-academias-no-interior-de-sergipe/
http://ansocorro.se.gov.br/prefeitura-de-socorro-e-conselho-regional-de-educacao-fisica-fiscalizam-academia-do-municipio/
https://www.youtube.com/watch?v=mIFTMBPGjjw&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=5XyX9bugTn4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=hS9PihoxGWw&t=2s
https://www.confef.org.br/confef/comunicacao/noticias/1604

