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9. Treinador

9.1 Cadastrando o contrato

Clique no menu lateral [Registro], em seguida em [Atleta]. 

Consulte o atleta treinador (informações, pág 11), clique no botão 

localizado ao lado direito da tela.

Preencha o Tipo de Contrato como Contrato Treinador, o salário e a forma 

de pagamento Boleto Bancário. Clique no botão [Finalizar], o sistema 

retornará com o boleto gerado em tela.

[Lançamento de contrato treinador - Emissão de boleto]

[Lançamento de contrato treinador - Emissão de boleto]
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Para lançar o contrato de treinador, clique no botão                            .Para lançar o contrato de treinador, clique no botão                            .

Será aberta a tela de lançamento de contratos conforme a imagem abaixo, 

preencha os dados conforme a legenda, em seguida clique em [Avançar].

[Lançamento de contrato treinador - Novo contrato]

[Lançamento de contrato treinador- Novo contrato]
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Dias:   Quanti dade de dias da vigência do contrato.

Início:   É a data inicial do contrato, note que esta data é 

   determinante para o cálculo da data término.

Término:  É a data final do contrato, calculada a partir da 

   quanti dade de dias informados somados a data de início.

Salário:  Salário informado em contrato.

Legenda
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Cláusulas
Nesta etapa incluiremos a cláusula extra. Clique em [Avançar] para conti nuar.

[Lançamento de contrato treinador - Cláusulas]

Assinaturas

Informe o nome do usuário já defi nido como gestor anteriormente 

(informações pág.11) em seguida, clique em [Salvar].

[Lançamento de contrato de treinador - Assinaturas]
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[Lançamento de contrato treinador - Impressão]

Consulte o técnico, identi fi que o contrato e clique no botão                    localiza-

do do lado direito do contrato. Em seguida, clique em [Visualizar contrato].  

Visualizar o contrato

Clique no botão correspondente a impressora para imprimir o termo, 

em seguida iniciaremos o processo de importação para o sistema.

[Lançamento de contrato treinador - Upload]
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Upload do contrato

Para efetuar a transmissão digital do contrato impresso e assinado  é 

necessário digitalizar e vincular ao contrato de treinador lançado.

Consulte o treinador, identi fi que o contrato e clique no botão                    locali-

zado do lado direito do contrato. Em seguida, clique em [Upload de contrato].  

[Lançamento de contrato treinador - Upload]

Em nosso exemplo, o contrato não será assinado digitalmente, logo 

selecionamos Cancelar na primeira tela e confirmamos com OK na 

segunda. Conforme as imagens abaixo.
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Clique no botão [LOAD PDF], Identi fi que em seu computador o arquivo PDF 
correspondente ao contrato assinado e selecione com um dulplo clique.

[Lançamento de contrato treinador - Upload do Contrato]

Clique no botão [READ BARCODE], o sistema fará a leitura do código de 

barras do contrato.

[Lançamento de contrato treinador - Leitura do código de barras]
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[Lançamento de contrato treinador - Contrato salvo][Lançamento de contrato treinador - Contrato salvo]

Após a validação, clique no botão [Enviar Contrato]. O sistema exibirá a 

mensagem informando que o contrato foi salvo. Clique em [Fechar].

Clique no botão [VALIDAR], o sistema fará a leitura do arquivo e vinculará ao 
contrato do técnico

[Lançamento de contrato treinador - Validação / Envio do Contrato]
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O sistema exibe a confi rmação do envio, clique em OK.

[Lançamento de contrato - Envio a Federação]

O sistema retornará a tela de consulta com o status do contrato alterado 

para Pendente Federação.

[Lançamento de contratos treinador - Pendente Federação]

Para enviar o contrato a federação do clube para aprovação, consulte o 

contrato, clique no botão                 em seguida [Enviar para Federação].

Envio a Federação

[Lançamento de contrato treinador - Envio a Federação]

[Lançamento de contrato - Envio a Federação][Lançamento de contrato - Envio a Federação]
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Após a aprovação da federação o status mudará para [Pendente CBF].

[Lançamento de contratos treinador - Pendente CBF]

O contrato passará por análise pelo DRT da CBF, estando aprovado o status 
passará para [Pré-BID].

[Lançamento de contratos treinador - Pré-BID]

Por fi m,  o contrato será publicado ofi cialmente no BID, alterando seu status 
para [Publicado no BID].

[Lançamento de contratos treinador - Publicação no BID]


