INFORMATIVO OPERACIONAL
CURSO ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO
Período: 30/11, 01 e 02/12
Local de credenciamento e Aula Teórica: EEM Liceu Lili Feitosa
Endereço: Rua Jornalista Hélder Feitosa, s/n. Planalto dos Colibris. Tauá - CE
Local Aula Prática: Estádio Municipal Gerardo Feitosa de Sousa - Gerardão
Endereço: Avenida Moacir Pereira Gondim, s/n. Planalto dos Colibris. Tauá –
CE.
1. CREDENCIAMENTO (ORDEM DE CHEGADA ATÉ PREENCHER O NUMERO DE VAGAS)
Data: 30 de dezembro
Horário: 17:00 h
Endereço: Rua Jornalista Hélder Feitosa, s/n. Planalto dos Colibris. Tauá –
CE.
No ato do credenciamento o participante receberá, juntamente com o seu kit, a
credencial do Curso que deverá ser utilizado durante todas as atividades do
mesmo.

Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes
documentos:
- Documento Oficial com foto (RG, CNH, Carteira de trabalho ou Carteira do
CREF);
- Comprovante de escolaridade;
- Comprovante de residência.

IMPORTANTE: Será vetada a participação do candidato que não
apresentar todos os documentos listados acima.

2. DESPESAS
Os participantes ficam responsáveis pelo transporte e alimentação durante todo
o Curso.

3. PARTICIPAÇÃO E CONDUTA






O participante do Curso deverá obrigatoriamente obter um mínimo de 75%
de presença nas atividades previstas no programa para o recebimento do
certificado;
O controle da freqüência será feito na entrada e na saída de cada turno,
adotada tolerância máxima de 15 minutos. O ingresso na sala de aula após
o horário previsto só será feito com a permissão do palestrante;
É proibido fumar no local do curso;
Os participantes deverão estar preparados para sessões práticas e
teóricas;
A organização do Evento não se responsabiliza pelos pertences e/ou danos
causados nos veículos particulares durante o curso.

4. AVALIAÇÃO
Será distribuída no último dia do Curso uma ficha de avaliação, que deverá ser
devolvida preenchida ao final do dia.

5. SERVIÇO AOS PARTICIPANTES
Um representante da empresa organizadora acompanhará todo o andamento
do curso, sendo responsável pelo atendimento aos participantes durante o
evento.

6. CONTATOS
Coordenação dos Cursos de Capacitação
(85) 3101-4388 / capacitacao@esporte.ce.gov.br

Endereço:
Secretaria do Esporte do Estado do Ceará
Avenida Alberto Craveiro, nº 2775
CEP: 60861-211 - Fortaleza – CE.
7. Candidatos que fizeram sua pré-inscrição no site, comparecer ao
credenciamento com os documentos necessários.

