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BOLETIM 67/2019 – EXAME DE WAZA E PROVA TEÓRICA CEG 2019 

 

Programação: 

Data  Descrição Horário Local 

30/11/2019 Credenciamento e Sorteio das 08:00 as 08:20 DOJO FGJ 

30/11/2019 Prova Teórica das 08:30 as 09:00 DOJO FGJ 

30/11/2019 Exames Inicio 09:10 DOJO FGJ 

 

Observações Gerais: 

- No Credenciamento o candidato deverá apresentar a carteira da FGJ 2019, não será aceito outro 

documento; 

- Os candidatos deverão se apresentar de quimono branco limpo e chinelos antes do início da Prova 

Teórica que será realizada no Dojô; 

- Para a Prova Teórica os candidatos devem portar um celular com a bateria carregada, com acesso à 

internet e com o app "socrative student" baixado e pronto para a utilização; 

- Candidatos que realizaram a Prova Teórica em 2018 e foram aprovados estão dispensados de realizar 

a mesma em 2019, mas devem estar presentes no Credenciamento e Sorteio; 

- As questões para a Prova Teórica serão tiradas do vocabulário de estudo disponível no site da FGJ, 

www.judors.com.br, na página da Comissão de Graus: “Material de Estudo para a prova teórica 

2019: Boletim 64/2018 Vocabulário de Estudo 2018 e Vocabulário de Estudo 2” 

- Esta prova é pré-requisito para a aprovação no processo de promoção a Shodan, sendo a média 

mínima a ser atingida: 6,0 (seis) pontos; 

- O candidato que obtiver nota acima de 9,0 (nove) na prova teórica será beneficiado com meio ponto de 

bonificação na nota do exame prático do Waza. 

 

Endereço:  

Rua Gonçalves Dias, n° 700 – Ginásio de Lutas do CETE – Menino Deus – Porto Alegre/RS. 

 

 

Porto Alegre, 22 de novembro de 2019. 

 

 

Sergio Guido Zimmermann 

Presidente da CEG  


