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BOLETIM OFICIAL 39/2022 - CURSO DE OFICIAL DE MESA E SÚMULA 

 

Curso obrigatório para: 

- Faixas roxas que pretendem realizar estágios para promoção a faixa marrom em 2022 e não realizaram o 

curso em 2021; 

- Faixas Marrons que pretendem realizar estágios para promoção a faixa preta em 2022 e que não fizeram 

este curso em 2021. 

Validade do Curso: 2022 e 2023. 

Período de inscrição: de 05/05/2021 à 16/05/2021  

Valor: R$ 60,00  

 

A primeira etapa do curso, formada por um vídeo de estudos e uma prova, será disponibilizada 

através da Plataforma EAD da FGJ, em www.judoead.com.br. A segunda e última Etapa será uma aula 

presencial no dia 21/05/2022, das 08:00 as 12:00, nas dependências do CETE (Rua Gonçalves Dias nº 700, 

Bairro Menino Deus em Porto Alegre). 

 

Como fazer:  

- O candidato deverá realizar sua inscrição no sistema Zempo, com seu usuário e senha, no “#1408 CURSO 

DE OFICIAL DE MESA E SUMULA 2022”;  

- Entrar em contato pelo provado no Whatsapp da FGJ para enviar o comprovante de pagamento e 

confirmação da inscrição; 

 - O judoca receberá um código de acesso pelo seu WhatsApp e deverá acessar a Plataforma EAD da FGJ, 

realizar seu login e procurar pelo curso (caso seja seu primeiro acesso, deverá realizar o cadastro) e após 

matricular-se e inserir o código recebido;  

- Assistir o Curso quantas vezes achar necessário;  

- Realizar a prova, que após acessada deve ser finalizada; 

- Após aprovação na etapa EAD o aluno estará apto a participar da aula presencial no dia 21/052022; 

- Não será utilizado kimono na aula presencial e o aluno deverá levar obrigatoriamente, caneta, prancheta e 

papel para anotações. 

 

Canais de Atendimento: WhatsApp FGJ 51 32334311 ou e-mail secretaria@judors.com.br  

 

Porto Alegre, 06 de maio de 2022.  

Atenciosamente, 

 

Luiz Bayard Martins dos Santos 
Presidente 


