
 

Rua Gonçalves Dias, 628 
E-mail: secretaria@judors.com.br 

BOLETIM OFICIAL 

 

Obrigatoriedade: Verificar Manual do Candidato 2022.

Validade do Curso: 2022 e 2023. 

Período de inscrição: de 19/05/2022 a 26/05/2022

Valor: R$ 170,00 

 

A primeira aula do curso de Arbitragem será realizada no dia 28/05/2022, das 

dependências do CETE (Rua Gonçalves Dias nº 700, Bairro Menino Deus em Porto Alegre). As demais aulas 

serão agendadas posteriormente. 

 

Como fazer:  

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

CURSO DE ARBITRAGEM FGJ 2022”; 

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

receber a confirmação da inscrição, até dia 26/05/2022

- Concluídas as etapas acima, o aluno estará apto a participar da aula presencial no dia 28/05/2022;

- É obrigatória a utilização de 

- O aluno poderá levar caneta, pr

- Será utilizado o aplicativo de celular SOCRATIVE 

celular; 

- Aula aberta para Árbitros, Responsáveis 

zempo (participação gratuita, sem emissão de certificado).

 

Canais de Atendimento: WhatsApp FGJ 51 32334311 ou e
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OFICIAL 42/2022 - CURSO DE ARBITRAGEM

erificar Manual do Candidato 2022. 

Validade do Curso: 2022 e 2023.  

19/05/2022 a 26/05/2022 

A primeira aula do curso de Arbitragem será realizada no dia 28/05/2022, das 

dependências do CETE (Rua Gonçalves Dias nº 700, Bairro Menino Deus em Porto Alegre). As demais aulas 

O candidato deverá realizar sua inscrição no sistema Zempo, com seu usuário e senha, no 

CURSO DE ARBITRAGEM FGJ 2022”;  

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

, até dia 26/05/2022; 

Concluídas as etapas acima, o aluno estará apto a participar da aula presencial no dia 28/05/2022;

É obrigatória a utilização de judogi branco limpo e chinelos;  

O aluno poderá levar caneta, prancheta e papel para anotações; 

lizado o aplicativo de celular SOCRATIVE STUDENT. Importante já estar com ele baixado no 

Responsáveis e Auxiliares Técnicos devidamente credenc

zempo (participação gratuita, sem emissão de certificado). 

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

Porto Alegre, 

 

Luiz Alberto Figueira de Moraes 
Diretor de Arbitragem 

 

Porto Alegre – RS  

ARBITRAGEM 

A primeira aula do curso de Arbitragem será realizada no dia 28/05/2022, das 08:30 as 12:30, nas 

dependências do CETE (Rua Gonçalves Dias nº 700, Bairro Menino Deus em Porto Alegre). As demais aulas 

O candidato deverá realizar sua inscrição no sistema Zempo, com seu usuário e senha, no “#1424 

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

Concluídas as etapas acima, o aluno estará apto a participar da aula presencial no dia 28/05/2022; 

star com ele baixado no 

e Auxiliares Técnicos devidamente credenciados na FGJ e 

mail secretaria@judors.com.br  

Porto Alegre, 19 de maio de 2022.  


