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BOLETIM OFICIAL 46/2011 - INFORMAÇÕES PARA CANDIDATOS 2011 

 
 
A Comissão Estadual de Graus da FGJ informa que: 
 
1) A prova do dia 03/09/2011 é referente ao curso de Nage no Kata apenas. 
 
2) O exame de Nage no Kata para promoção de graus pode ser realizado na data do 

exame de Waza (provavelmente dias 12 e 13 de novembro). 
 
3) Se a administração da FGJ confirmar que o candidato é auxiliar técnico, os pontos desta 

atividade podem ser contados para o currículo. É obrigação do Candidato informar essa condição 
no currículo. 

 
4) A data final para apresentação do currículo é 21/10/2011 (sexta-feira) na Secretaria da 

FGJ, IMPRETERIVELMENTE, com os pontos conquistados até aquela data. 
 
5) Informações sobre participações em competições só podem ser dadas pela 

administração da FGJ, observe-se que as competições têm que ser validadas pela FGJ, caso 
contrário não pontuam. Os candidatos podem realizar as pesquisas na Secretaria da FGJ. 

 
6) No corrente ano os estágios são controlados em cadernetas pela secretaria da FGJ. Na 

análise de currículos serão consideradas as informações de 2010, bem como os registros nas 
cadernetas e a falta dos turnos implicará a não aceitação do candidato para exame no corrente 
ano. 

7) Nos currículos deverão constar as assinaturas do responsável técnico da filiada pela 
qual o candidato é inscrito na FGJ e a do próprio candidato. A assinatura do candidato deverá ser 
substituída pela do Responsável quando o mesmo for menor de 18 anos. 

 
8) Todos os currículos deverão conter foto 3x4 do candidato. 
 
9) Não serão aceitos currículos enviados por fax ou e-mail. 
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