DEPARTAMENTO DE ÁRBITROS DA FGF
Porto Alegre, 04 de junho de 2022.
Ilustríssimos Senhores
ÁRBITROS E ÁRBITROS ASSISTENTES DA CAPITAL e INTERIOR
Prezados,
O presente nos dá a oportunidade de COMUNICAR-LHES, que estaremos executando a avaliação
física para o 2º semestre de 2022, bem como, o recebimento dos documentos habilitador para concorrerem às
escalas, como segue abaixo:

TESTE FÍSICO e RETESTE FÍSICO - 2022

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

DATA: 29/JUNHO – QUARTA-FEIRA – Para os árbitros da CAPITAL;
DATA: 30/JUNHO – QUINTA-FEIRA – Para os árbitros assistentes da CAPITAL;
DATA: 01/JULHO – SEXTA-FEIRA – Para os árbitros e árbitros assistentes do INTERIOR;
DATA: 29/JULHO – SEXTA-FEIRA – RETESTE FÍSICO: Para os árbitros da CAPITAL e INTERIOR;
HORÁRIO: 08:00 horas, o início das avaliações;
LOCAL: Pista Atlética da USEFID/UFRGS;
ATESTADO MÉDICO ORIGINAL: De aptidão física (para ser apresentado ao professor Nascimento no dia do
teste físico), sem este não poderá participar da avaliação;
➢ FARDAMENTO OFICIAL DE JOGO - OBRIGATÓRIO PARA A PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO
✓ ÁRBITROS: Camiseta preta, calção preto e meia preta;
✓ ÁRBITROS ASSISTENTES: Camisa Laranja, calção preto e meia preta









MUITA ATENÇÃO AO DESCRITO, EVITE TRANSTORNOS:
O professor Humberto Nascimento é o profissional responsável pela aplicação da avaliação
física, portanto somente ele tem autonomia sobre o trabalho que será realizado;
É obrigatório o uso do uniforme dentro do cercado, onde será realizado o teste físico;
Aqueles que não estiverem fardados completamente, não poderão participar da avaliação;
Após iniciar a avaliação, não poderá haver qualquer pessoa correndo ou incentivando (ao atrás,
ao lado ou na frente) os avaliados;
Após iniciar a avaliação física, somente seus os colegas de pelotão poderão incentivá-lo;
Solicitamos a gentileza dos árbitros que não estará fazendo a avaliação, ficarem pelo lado de
fora do cercado da pista, a fim de que não haja prejuízo na avaliação dos que estão correndo;
Haverá em todas as avalições um Coordenador Geral, que será um membro da CEAF/RS, que
estará dando apoio ao Professor Nascimento.

DOCUMENTAÇÃO (para todos):

➢ Atestado médico de sanidade mental, em que esteja apto para exercer a função de árbitro;
➢ Atestado oftalmológico, em que esteja apto para exercer a função de árbitro de futebol;
➢ Certidões Negativas dos Fóruns Cívil e Criminal Estadual;
➢ Certidão negativa do SPC.
DATA LIMITE DE ENTREGA DE TODOS OS DOCUMENTOS: 28/JULHO/2022
(documentação com data de validade a partir de junho de 2022)

DEPARTAMENTO DE ÁRBITROS DA FGF

LOCAL DE ENTREGA: E-mail: arbitragem@fgf.com.br, do Departamento de Árbitros da FGF.
OBSERVAÇÕES:
a) Os árbitros e árbitros assistentes que não entregarem TODOS os documentos no
prazo estipulado não concorrerão à escala;
b) Somente será aceita a DOCUMENTAÇÃO COMPLETA, favor não entregar faltando
algum dos documentos;
c) Favor não deixarem para última hora a apresentação dos referidos documentos.
REFLITA:
SENHORES ÁRBITROS:
“ SAIBAMOS TER AUTORIDADE, SEM SERMOS AUTORITÁRIOS “

Para finalizar, reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração, desejando um bom
teste a todos, nos colocando a inteira disposição para maiores esclarecimentos, se assim desejarem.
Cordialmente,

Luiz Fernando Gomes Moreira
PRESIDENTE DA CEAF/RS

LFGM.

