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BOLETIM OFICIAL 13/2018 – CADASTRO NACIONAL DE TÉCNICOS 
 

Conforme comunicado divulgado pela Confederação Brasileira de Judô, referente ao Cadastro 

Nacional de Técnicos segue abaixo os procedimentos necessários. 

 

Informamos abaixo as etapas e prazos a serem cumpridos por todos Técnicos da Federação 

Gaúcha de Judô: 

 

Etapa 1 – Atualização Cadastral e Inscrição 

- Estar com a anuidade 2018 em dia (carteira de judoca válida); 

- Inserir foto (formato documento 3 x 4 com fundo branco) no seu cadastro no zempo; 

- Preencher (ou corrigir) o número do CREF e em seguida inserir o arquivo com a imagem da cédula 

de identificação do CREF (frente e verso) no local especificado; 

- Atualizar, no zempo, os dados editáveis (e-mail, celular, telefone, entre outros); 

- Estar em situação regular no sistema zempo no cadastro AT (técnico); 

- Enviar e-mail para secretaria@judors.com.br, com o assunto “CNT” até as 14 horas do dia 13 de 

março de 2018, terça-feira, solicitando o Credenciamento. 

 

Etapa 2 – Prova Teórica 

 Todos os técnicos que passarem pela etapa 1 deverão realizar uma Prova Teórica via sistema 

zempo que será aplicada das 09:00 horas do dia 05/04/2018 as 18:00 horas do dia 15/04/2018. 

 

ATENÇÃO! 

 O Credenciamento Nacional de Técnicos 2018 é OBRIGATÓRIO para todos os técnicos que 

queiram atuar nos eventos da CBJ no ano em questão. 

 Os técnicos que possuem cadastro no Zempo também como AT (atleta), AR (arbitro) e/ou KD 

(kodansha) deverão atualizar todos os cadastros. É de responsabilidade de o judoca manter todos os 

usuários com as informações atualizadas, iguais. Em breve a CBJ irá unificar estes cadastros e os que não 

estiverem iguais poderão ter informações perdidas. 

 

Porto Alegre, 03 de abril de 2018. 

 

 
Luiz Bayard Martins dos Santos 
Diretor Técnico 


