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Ofício n.º 148/2017

Curitiba, 20 de Outubro de 2017

Presidência
Ao(s) Sr(as)
Oficial (is) de Arbitragem da Federação Paranaense de Futebol de Salão
Assunto: Formulário de Inscrição Arbitragem 2018
Tem esse a finalidade de informar ao Quadro de Oficiais de Arbitragem da
Federação Paranaense de Futebol de Salão, que já está disponibilizado no site da
FPFS o Formulário de inscrição para o ano de 2018.
Esse formulário deve ser digitado, impresso, assinado e enviado para o
endereço da Federação Rua Marechal Deodoro, 869 – 15º Andar Sala 1505 Cep
80.060-010 acompanhado de 01 (uma) foto colorida 3x4 atual do corrente ano,
além de fotocópia do comprovante de depósito bancário (Taxa de Inscrição),
comprovante de emprego ou declaração de que está estudando, atestado
médico e atestado de antecedente criminal.
Ficou estabelecido entre o Presidente da Federação Paranaense de Futebol de
Salão - FPFS e o Presidente da Associação Paranaense dos Oficiais de Arbitragem
de Futebol de Salão do Estado do Paraná - Assofutsal, o valor de R$ 290,00
(Duzentos e Noventa Reais) como valor da inscrição para o ano de 2018, esse
valor poderá ser pago do dia 01/11/2017 até o dia 12/01/2018.
Após essa data, o valor para a inscrição será de R$ 400,00 (Quatrocentos
Reais) e a data limite para pagamento será 31/01/2018 (Quarta-feira) esse
depósito deverá ser efetuado diretamente a Associação Paranaense dos Oficiais de
Arbitragem de Futebol de Salão do Estado do Paraná - Assofutsal.
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Alunos que fizeram o Curso de Formação de Oficiais de Arbitragem e que não
se inscreveram no ano de 2017, sendo assim a primeira inscrição, deverão efetuar o
pagamento do valor de R$ 145,00 (Cento e Quarenta e Cinco Reais) para
cadastro no ano de 2018. Aqueles que já fizeram a sua inscrição no ano de 2017 e
desejam se inscrever para o ano de 2018 deverão pagar a taxa de R$ 290,00
(Duzentos e Noventa Reais).
O pagamento deverá ser efetuado somente via depósito bancário no Banco
Bradesco, Ag 2125-3, Conta Corrente 6161-1 em nome da Federação Paranaense
de Futebol de Salão e poderá ser efetuado através de três formas:
1) Caixa Eletrônico – O oficial de arbitragem chega ao caixa eletrônico,
procura a tela de serviço de depósito. Após isso, aparecerá como depósito
com identificação numérica (DP6), solicitará o número da agência sem o
dígito, o número da conta, o dígito da conta e o código de identificação,
que no caso é o número que o oficial de arbitragem tem na Federação
(login mais o dígito verificador – este código estará logo abaixo do
nome do oficial de arbitragem no login, disponível no site).
2) Guichê de Caixa – dentro da agência, o oficial de arbitragem solicita ao
atendente que precisa fazer um depósito identificado com numeração e
repassará as informações de agência, conta corrente acrescido de (login e
dígito verificador – este código estará logo abaixo do nome do oficial
de arbitragem no login, disponível no site).
3) Internet – o oficial de arbitragem, pessoa física, tem a opção de depósito
identificado. O próprio sistema irá solicitar os dados de agência, conta e
identificação, que no caso é o número que o oficial de arbitragem tem na
Federação (login mais o dígito verificador – este código estará logo
abaixo do nome do oficial de arbitragem no login, disponível no site).
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A não entrega dos documentos acima citados e o não reconhecimento do
depósito na data acordada neste documento, impedirá sua inscrição ao
Quadro de Arbitragem da Federação para o ano de 2018.
Solicitamos aos Oficiais de Arbitragem para fazer sua inscrição até o dia
30/12/2017, evitando assim atrasos no reconhecimento de pagamentos e
confecção das credenciais.
O

envio

de

documentação

antecipada

vai

proporcionar

um

melhor

planejamento prévio para o encontro Estadual de Arbitragem que vai acontecer no
primeiro trimestre de 2018.
Não será efetuada a devolução da taxa de inscrição após a sua homologação.
Sendo o que nos apresentava para o momento, elevamos nossos reclames de
estima, consideração e respeito.

LUIS HENRIQUE ANTONIEVICZ
Superintendente da F. P. F. S

CADASTRO DE OFICIAL DE ARBITRAGEM
LOCAL DO CURSO

ANO

Nº REGISTRO NA FPFS:

NOME: _____________________________________________________________________________________________________
R.G. N.º __________________________ ÓRGÃO EMISSOR:_________________ C.P.F. N.º _______________________________
PIS/PASEP N.º____________________________BANCO:____________________ AG:________________ C/C:_______________
FILIAÇÃO: ______________________________________________ E _________________________________________________
END.: _______________________________________________________________________________________ N.º ___________
BLOCO: _____________________ APARTAMENTO:________________BAIRRO: _______________________________________
CIDADE: _________________________________________________ ESTADO: ____________ CEP.: _______________________
TEL. RES. (___)_________ TEL. CEL: (___)_________ POSSUI APLICATIVO WhatsApp:SIM(___) N(___) OPERADORA _______
DATA DE NASC. ___________________ SEXO: _____________ ESTADO CIVIL _______________ N.º DE DEPENDENTES_____
NOME CÔNJUGE: ___________________________________________________________________________________________
e-mail 1: ________________________________________________ e-mail 2:____________________________________________
INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS
(___) EMPREGADO (___) ESTUDANTE (___) OUTROS - ESPECIFICAR ________________________________________________
1. EMPRESA ONDE TRABALHA: ________________________________________________________________________________
END.: _________________________________________________________________________________________ N.º __________
BAIRRO: __________________CIDADE:_____________________________________ ESTADO: ________CEP.: _______________
TEL. COM. ________________ RAMAL _____ FAX: ___________________ e-mail:_______________________________________
2. FORMAÇÃO ESCOLAR: (___) ENSINO MÉDIO

(___) ENSINO SUPERIOR

(___) PÓS GRADUAÇÃO

CURSO:____________________________________________________________________ (___)COMPLETO

(___) OUTROS
(___)INCOMPLETO

LOCAL DO CURSO:___________________________________________________________________________________________
3. ATESTADO MÉDICO
Atesto para os devidos fins, que o(a) Sr(a)________________________________________________________________________
Encontra-se apto a atuar como Oficial de Arbitragem (Árbitro/Anotador/Cronometrista) na modalidade de Futsal.
____________________________
Local e data:________________________________________________ Nº CRM: ___________ - Carimbo e Assinatura do Médico
FUNÇÃO A DESEMPENHAR NO ANO DE 2018
OFICIAL DE ARBITRAGEM:
ÁRBITRO (__)....................................................................................................................................ANOTADOR/CRONOMETRISTA (__)
PERTENCE A ALGUMA LIGA (QUAL):____________________________________________________________________________
PERTENCE A ALGUMA ASSOC. DE OFICIAIS DE ARBITRAGEM (QUAL):______________________________________________
TAMANHO DO MANEQUIM __________ TAMANHO DO TÊNIS _______

Local e data: __________________________________,
___________________________________________
Vice-Presidente de Arbitragem

Imprimir

___________________________________________
Assinatura do Oficial

Esse formulário de inscrição acima deve ser
preenchido e assinado para avaliação da Federação
juntamente com os documentos solicitados no Ofício
148/2017 para homologação de sua inscrição.
Qualquer documento faltante e ou falta de
preenchimento dos campos do formulário invalidará sua
inscrição.
FORMULÁRIO PARA FOTOGRAFIA E ASSINATURA
PARA CARTEIRINHA DA FPFS.
Para agilizar a confecção da carteira é necessário
COLAR A FOTO 3 X 4 no espaço abaixo e assinar o
formulário no respectivo local.

Cole sua foto aqui

Reg. FPFS:

Assine aqui:

Assinatura (assinar dentro do quadro acima)

