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BOLETIM 01/17 – CADASTRO E INSCRIÇÕES NA FEDERAÇÃO GAÚCHA DE JUDÔ E CBJ 

 
 

Este documento visa orientar algumas ações junto à FGJ e CBJ no ano de 2017.  

 

 

ACESSO AO SISTEMA: 

 

O Responsável pela Entidade Filiada à FGJ em dia com suas obrigações federativas, deverá 

solicitar pelo e-mail cadastro@judors.com.br, o usuário e senha do sistema ZEMPO. De posse destas 

informações, o mesmo acessará o sistema pelo site www.zempo.com.br, devendo tomar as seguintes 

providências: 

- Atualizar as informações da Entidade; 

- Trocar senha de acesso. 

 

 

CADASTRO DE JUDOCAS DA DIVISÃO PRINCIPAL: 

 

Deverão ser realizados pela Entidade na plataforma Zempo e pelo e-mail cadastro@judors.com.br. 

Não serão aceitas solicitações de cadastro e renovação na Secretaria da FGJ. Estas ações podem ser 

feitas por computador, tablet ou celular. 

  

Documentos necessários:  

 - Foto 3x4 digital 

 - RG frente e verso, digitalizado 

 - Número de CPF 

  

Registro novo (judoca que ainda não possui matricula na FGJ):  

- enviar e-mail para cadastro@judors.com.br, informando a data de pagamento da taxa, com o RG 

(frente e verso) do judoca ANEXADO e com o nome completo do referido judoca no campo ASSUNTO. Um 

e-mail para cada cadastro novo. 

- realizar o cadastro completo do judoca na plataforma Zempo (pessoas/atletas 

federados/cadastrar) e colocar a FOTO 3x4. É importante ficar atento a criação de usuário e senha do 

judoca no final do cadastro, pois estas informações deverão ser passadas a ele pela Entidade para 

acessos posteriores. 
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Atualização de Registro (judoca que já possui matricula na FGJ e não possui cadastro no Zempo): 

- enviar e-mail para cadastro@judors.com.br com a lista de judocas que deverão ter suas carteiras 

renovadas e registros atualizados, informando a data do pagamento das taxas. A lista deverá ser digitada 

no corpo do e-mail contendo o nome completo do judoca (com a grafia correta) e a graduação. 

- realizar o cadastro completo do judoca na plataforma Zempo (pessoas/atletas 

federados/cadastrar) e colocar a FOTO 3x4. É importante ficar atento a criação de usuário e senha do 

judoca no final do cadastro, pois estas informações deverão ser passadas a ele pela Entidade para 

acessos posteriores. 

 

Atualização de Registro (judoca que já possui matricula na FGJ e cadastro no Zempo): 

- enviar e-mail para cadastro@judors.com.br com a lista de judocas que deverão ter suas carteiras 

renovadas e registros atualizados, informando a data do pagamentos das taxas. A lista deverá ser digitada 

no corpo do e-mail contendo o nome completo do judoca (com a grafia correta) e a graduação. 

- atualizar o cadastro do judoca na plataforma Zempo (pessoas/atletas federados/listar ou buscar) 

e colocar a FOTO 3x4. É importante ficar atento a criação/atualização de usuário e senha do judoca no 

final do cadastro, pois estas informações deverão ser passadas a ele pela Entidade para acessos 

posteriores. 

 

ATENÇÃO: a homologação do registro e emissão da carteira será realizada pela Secretaria da FGJ após a 

realização dos procedimentos acima pela Entidade Filiada. Os prazos serão informados posteriormente. 

 

CADASTRO DE TÉCNICOS: 

Deverão ser realizados pela Entidade na plataforma Zempo e pelo e-mail cadastro@judors.com.br. 

Não serão aceitas solicitações de cadastro e renovação na Secretaria da FGJ. Estas ações podem ser 

feitas por computador, tablet ou celular. 

  

Documentos necessários:  

 - Foto 3x4 digital 

 - CREF frente e verso, digitalizado 

 - Número de CPF e de RG 

  

Cadastro novo:  

- enviar e-mail para cadastro@judors.com.br, com o CREF (frente e verso) do professor ANEXADO 

e com o nome completo do referido professor no campo ASSUNTO. Um e-mail para cada cadastro novo. 
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- realizar o cadastro completo do técnico na plataforma Zempo (pessoas/tecnicos/cadastrar) e 

colocar a FOTO 3x4. É importante ficar atento a criação de usuário e senha do técnico no final do cadastro, 

pois estas informações deverão ser passadas a ele pela Entidade para acessos posteriores. 

 

INSCRIÇÃO EM COMPETIÇÃO DA FGJ NA DIVISÃO PRINCIPAL: 

 

Deverão ser realizadas na plataforma Zempo pela Entidade. Somente poderão ser inscritos os 

judocas com registro homologado pela FGJ no Sistema. Prazos e demais orientações serão publicadas no 

Boletim do Evento. 

 

TRANSFERÊNCIAS: 

 

Estadual:  

- enviar e-mail para secretaria@judors.com.br, com o nome completo do judoca (com a grafia 

correta) no campo ASSUNTO, solicitando a informação dos valores das taxas no corpo do e-mail, com 

formulário de transferência específico (encontra-se no site www.judors.com.br no link secretaria) anexado. 

Este formulário deverá estar totalmente preenchido e assinado pelo judoca ou responsável e pela Entidade 

de origem. Um e-mail para cada transferência. 

Interestadual:  

- enviar e-mail para secretaria@judors.com.br, com o nome completo do judoca (com a grafia 

correta), o número de cadastro do Zempo e o Estado de origem e no campo ASSUNTO colocar a palavra 

TRANSFERÊNCIA, solicitando a informação dos valores das taxas. 

- após levantamento destes valores a Secretaria da FGJ enviará as informações para pagamento 

das taxas da Federação de Origem e da CBJ. 

- para realização destes processos, até a conclusão e liberação do atleta, em 2017 a CBJ 

disponibiliza dois períodos: 

1º) de 01 à 31/01/2017; 

2º) de 01 à 31/07/2017. 

ATENÇÃO: nenhuma transferência interestadual será realizada fora destas datas. 

 

Porto Alegre, 12 de janeiro de 2017. 

 
 
Cesar de Castro Cação 
Presidente da FGJ 


