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BOLETIM 20/2011 – PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE TREINADORES 
 
 

Caros Professores : 
 

  Com o sentido de retornar ao Judo Gaucho todo e qualquer valor aplicado na FGJ, e 

dentro do programa de capacitação dos responsáveis e auxiliares técnicos, que foi iniciado 

através dos cursos de credenciamento e de capacitação técnica já realizados, a FGJ irá 

oportunizar a participação de 6 treinadores gaúchos em eventos de caráter internacional a 

realizarem-se no mês de junho no Brasil. Serão custeadas conforme descrito abaixo, a 

participação de 3 treinadores no Grand Slam do Rio de Janeiro e de 3 treinadores na Copa do 

Mundo de São Paulo. 

 

Serão enviados para cada evento três treinadores. A FGJ custeará as seguintes despesas: 

 

A- Passagens aéreas de Porto Alegre ao local do evento e seu retorno. 

B- Diárias no hotel em apartamento triplo. 

C- Entradas para o evento. 

 

Critérios:Critérios:Critérios:Critérios:    

    

O treinador deverá para poder ser escolhido pela FGJ: 

 

A. Estar em situação regular junto a entidade. 

B. Ter participado em todos os dias do credenciamento técnico do ano em curso. 

C. Ter sido treinador de seleções gaúchas. 

D. Sua entidade ter participado de todos os eventos da temporada 

E. Não ocupar cargo na diretoria  da FGJ. 

F. Avaliação do currículo pela direção da FGJ  

 

 

Os interessados tem até o dia 23 de Maio, segunda feira, ao meio dia impreterivelmente para 

enviar e-mail para secretaria@judors.com.br com o seguinte título “programa de capacitação de 

treinadores” enviando seus dados pessoais e currículo resumido.  

 

Porto Alegre, 19 de maio de 2011. 

 

 

Carlos Eurico da Luz Pereira 

Presidente Federação Gaúcha de Judô - Administração 2008-2011. 

“Federação Gaúcha de Judô – formando campeões no tatame e na vida.  


