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BOLETIM OFICIAL FGJ 52/19 – CURSO DE ARBITRAGEM 2019 

Atualizado em 27/08/2019 

 

Obrigatoriedade e validade do curso: Verificar no manual do candidato 

 Graduação mínima: Marrom. 

 

Programação: 

Descrição Data Horário Local 

1ª aula 18 de maio 08:30 as 12:00 – 13:00 as 17:00 Dojo FGJ - CETE 

2ª aula 05 de Outubro 09:00 as 12:00 – 13:30 as 16:30 Dojo FGJ - CETE 
ATENÇÃO! As datas, o número de aulas, os horários e os locais das aulas poderão ser modificados. 

 

Inscrições:  

a) Mediante pagamento da taxa de inscrição de R$ 170,00 no início da primeira aula e apresentação 

da carteira da FGJ. 

b) A Inscrição deve ser feita pela plataforma Zempo até o dia 16 de maio, quinta-feira as 23:00 horas. 

Vestimenta para estágios:  

 - Paletó – Preto  

  - Camisa social de manga curta – Branca  

 - Calça social – Cinza Chumbo (Escuro) 

 - Gravata – Azul Marinho (Escuro) 

 - Meia – Preta  

 - Sapato Social – Preto  

 - Cinto – Preto 

Observações: 

a) No ato da inscrição o atleta deverá estar com a anuidade de 2019 em dia; 

b) Os candidatos deverão se apresentar de quimono branco, limpo e de chinelos nas aulas; 

c) Para os estágios (aula prática) os candidatos deverão usar o traje oficial da arbitragem;  

d) Levar bloco de notas, caneta e pendrive; 

e) A avaliação ocorrerá nos 4 (quatro) estágios de arbitragem obrigatórios. Os candidatos deverão 

solicitar ao Coordenador de Estágios do evento a atuação na arbitragem no momento da 

apresentação. 

Endereço: 

CETE: Rua Gonçalves Dias, 700, Menino Deus – Porto Alegre/RS 

 

Porto Alegre, 27 de agosto de 2019.

 
 
Luiz Alberto Figueira de Moraes 
Diretor de arbitragem 


