
Porto Alegre, 25 de maio de 2014. 
 

SENHORES ÁRBITROS E ÁRBITROS ASSISTENTES   
 

                    Comunicamos aos árbitros e árbitros assistentes (CAPITAL E INTERIOR) 
que haverá teste físico nos dias e horários abaixo descritos, visando à temporada do 2º 
semestre de 2014 : 

 18 de julho (6ª-feira) das 07:30 as 12:00 horas – Letra “A”; 

 25 de julho (6ª-feira) das 07:30 as 12:00 horas – Letras “B” e “C”; 

 01 de agosto (6ª-feira) das 07:30 as 12:00 horas – “INTERIOR”;  

 29 de agosto (6ª-feira) das 07:30 as 12:00 horas – “Reteste físico para os Reprovados 

anteriormente”. 

LOCAL:   C.E.T.E. – Rua Gonçalves Dias, nº 628 – Bairro Menino Deus 
 

                 Frisamos que a FGF assumirá as despesas da avaliação física, com o professor 
Humberto Nascimento e ambulância, cabendo ao SAFERGS, como é de praxe, o custeio para 
o RETESTE FÍSICO (os reaprovados na avaliação, os que não comparecerem no dia marcado e/ou os que 

não apresentaram atestado médico). 
                  Esclarecemos ainda, que após o RETESTE FÍSICO DA FGF, não haverá mais 
avaliações físicas em 2014. 
                  Com relação a documentação (relação abaixo, com validade a partir de 01.06.2014), 
comunicamos que os mesmos deverão ser entregues Departamento de Árbitros da FGF, até 
dia 15.07.2014. 
 

 Xerox do comprovante de escolaridade, para todos (os que estão cursando o 3º grau, 
deverão enviar (Xerox) comprovante de inscrição e frequência na faculdade); 

 Atestado médico (sanidade física e mental), em que esteja apto para exercer a função de 
árbitro de futebol (este deverá ser entregue, antes do início da prova, ao Professor Nascimento, 

pois sem ele o mesmo não permitirá a participação da avaliação física); 
 Atestado oftalmológico, em que esteja apto para exercer a função de árbitro de 

futebol; 
 Certidões Negativas dos fóruns civil e criminal; 
 Certidão Negativa dos Cartórios de Protestos de Títulos e Documentos (1º, 2º e 3º); 
 Certidão Negativa do SPC. 

 

TESTE FÍSICO AO QUADRO DA FGF 
 A FGF aplicará o teste físico aos árbitros e árbitros assistentes do seu quadro na mesma 

modalidade que feita até 2014, mas a partir de 2015, acompanharemos os índices do 
teste físico da CBF. 

               

                      Um forte abraço e que todos possam estar trabalhando neste 2º semestre. 

 
Luiz Fernando Gomes Moreira 

PRESIDENTE DA CEAF/RS 

PENSE BEM: 
“ PLANEJE SUA VIDA,  LUTE  POR UM IDEAL  E  NÃO DESANIME NUNCA”  

 


