
Porto Alegre, 25 de junho de 2015. 
 
Ilustríssimos Senhores 
ÁRBITROS E ÁRBITROS ASSISTENTES 
 
                  Prezados senhores, 
   

                 O presente nos dá a oportunidade de COMUNICAR os ÁRBITROS e 
ÁRBITROS ASSISTENTES DA CAPITAL, letras “A”, “B” e “C” e os do INTERIOR, que 

estaremos iniciando o 2º semestre de 2015, com as seguintes atividades: 
 

ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO (para todos): 
 Ficha Cadastral preenchida (CD entregue a arbitragem no plano “B”); 
 Foto 2X2 de frente (atualizada) com o fardamento preto de árbitro atual, para os novatos;  
 Atestado médico de sanidade mental, em que esteja apto para exercer a função de árbitro; 
 Atestado oftalmológico, em que esteja apto para exercer a função de árbitro de futebol; 
 Certidões Negativas dos Fóruns Cívil e Criminal Estadual; 
 Certidão Negativa do SAFERGS; 
 Certidão negativa do SPC. 
 

DATA LIMITE DE ENTREGA DE TODOS OS DOCUMENTOS: 17/AGOSTO/2015 
(documentação com data de validade a partir de junho de 2015) 

 

LOCAL DE ENTREGA PARA OS DA CAPITAL: Departamento de Árbitros da FGF. 
LOCAL DE ENTREGA PARA OS DO INTERIOR: Delegado de Arbitragem de sua Delegacia. 
 

OBSERVAÇÕES:  
a) Os árbitros e árbitros assistentes que não entregarem TODOS os documentos no 

prazo estipulado não concorrerão à escala; 
b) Somente será aceita a DOCUMENTAÇÃO COMPLETA, favor não entregar faltando algum 

dos documentos; 
c) Favor não deixarem para última hora a apresentação dos referidos documentos; 

 

AVALIAÇÃO FÍSICA (para os letras “A”); COORDENADOR: Flávio Abreu 

DATA:  17/JULHO/2015 (sexta feira): 
  ÁRBITROS: ás 08:00 horas (início do teste); 
  ÁRBITROS ASSISTENTES: a partir das 09:00 horas. 

 

AVALIAÇÃO FÍSICA (para os letras “B”e “C”); COORDENADOR: José Mocellin  

DATA:  24/JULHO/2015 (sexta feira): 
  ÁRBITROS: ás 08:00 horas (início do teste); 
  ÁRBITROS ASSISTENTES: a partir das 09:00 horas. 

 
 
 
 
 



AVALIAÇÃO FÍSICA (para INTERIOR); COORDENADOR: Leonel Pandolfo 

DATA:  31/JULHO/2015 (sexta feira): 
  ÁRBITROS: ás 08:00 horas (início do teste); 
  ÁRBITROS ASSISTENTES: a partir das 09:00 horas. 

RE-TESTE FÍSICO PARA TODOS: COORDENADOR: Alexandre Barreto 

 DIA 28/AGOSTO/2015, no mesmo local e horário (PISTA DO CETE – 08:00 horas). As 
despesas da reavaliação correrá por conta dos árbitros e árbitros assistentes 
participantes. 
 

LOCAL: Pista atlética do CETE, Rua Gonçalves Dias, nº 628 , bairro Menino Deus – POA/RS. 

ATESTADO MÉDICO: De aptidão física (PARA SER APRESENTADO AO PROFESSOR NASCIMENTO NO DIA DO TESTE FÍSICO); 

FARDAMENTO: Todos deverão utilizar camiseta branca, calção preto e meias brancas, ou 
outro se a CEAF/RS autorizar. Fora deste padrão não será permitida a execução da avaliação, 
portanto fiquem atento a esta solicitação, para evitar desgastes desnecessários. 
 

TESTE TEÓRICO:  COORDENADOR: José Mocellin , Flávio Abreu e Fernando Moreira 

 DIA 31/JULHO/2015, no plenário da FGF das 14:00 ás 16:00 horas. Este teste teórico será aplicado 
aos árbitros e árbitros assistentes da CAPITAL LETRA “A” (somente os que foram reprovados no 1º semestre), “B”, “C”, 
“INTERIOR” e os que não atuaram de janeiro de 2014 até a presente data (somente os que já faziam parte 

do quadro de árbitros da FGF); 
 O teste teórico conterá 25 perguntas, com 04 opções de resposta, sendo que uma delas estará 

correta e versará sobre as regra do jogo e técnica da arbitragem. 
   

RE-TESTE TEÓRICO PARA TODOS: COORDENADOR: Leonel Pandolfo, Barreto e Mocellin 
 DIA 28/AGOSTO/2015, no plenário da FGF das 14:00 ás 16:00 horas;  
 O teste teórico conterá 25 perguntas, com 04 opções de resposta, sendo que uma delas 

estará correta e versará sobre as regra do jogo e técnica da arbitragem. 
 

ATENÇÃO: Após o RE-TESTE FÍSICO E TEÓRICO, caso houver reprovação e/ou não 
comparecimento nestes, não haverá nova avaliação no corrente ano.  

       
REFLITA: 

“SAIBAMOS TER AUTORIDADE, 
SEM SERMOS AUTORITÁRIOS“ 

 

                   Para finalizar, reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração, 
desejando um excelente teste físico a todos. 
 

Cordialmente, 

 
Luiz Fernando Gomes Moreira 

PRESIDENTE DA CEAF/RS 
 
LFGM. 

 


