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Circular nº. 005 /2015 

 

INSCRIÇÃO DE OFICIAIS PARA 2015 

ÀS LIGAS FILIADAS E OFICIAIS DE ARBITRAGEM 

Vimos pela presente informar a todas as ligas filiadas, as instruções para inscrição dos 

oficiais de arbitragem que atuarão na temporada de 2015, como prestadores de serviços 

autônomos, aos clubes e ligas, a saber: 

A) Ter a documentação da Liga regularizada (sem pendências),com o nº do CNPJ 

B) Não estar em débito com a FPFS; 

C) A Liga  que não enviar nenhum oficial para a pré-temporada 2015 não terá 

direito a inscrição de oficial para a temporada de 2015; 

D) A quantidade de inscrição será limitada; 

E) Para atuarem em 2015:  inscrição de no máximo 20 (vinte) oficiais entre 

anotadores-cronometristas e árbitros; todas as inscrições estarão sob aprovação 

do Departamento de Oficiais; 

F) Ofício assinado pelo Presidente da Liga com todas as inscrições relacionadas, 

sendo esta definitiva, só havendo alterações em casos extremos sendo feita por 

escrito e aprovada pelo Departamento de Oficiais; 

G) No caso de transferência de oficias entre ligas, ao final do ano o oficial estará 

liberado para se inscrever em outra Liga.  

H) Será obrigatória carta liberatória assinada pelo presidente da Liga de origem 

quando esta transferência ocorrer durante o ano. 

I) Para árbitros já cadastrados em 2014: 

a).Ficha individual com foto recente (a ficha estará à disposição no site da 

federação);  

b).Uma foto (recente), 3 x 4, digitalizada no arquivo JPG para nova 

carteirinha ( informar no arquivo o nome do oficial; 
c).Declaração de prestador de serviço autônomo ( de próprio punho ); 

d).Pagamento de R$ 30,00 (trinta reais); 

J) Para novos oficiais que realizaram curso após 2011: 

a).Xerox do Certificado de conclusão de escolaridade (segundo grau); 

b).Xerox do Diploma do Curso de Oficiais de arbitragem (FPFS); 

c). Uma foto (recente), 3 x 4, digitalizada no arquivo JPG para nova 

carteirinha ( informar no arquivo o nome do oficial; 
d).Ficha individual com foto recente (a ficha estará à disposição no site da 

federação); 

e).Ter no máximo 45 (quarenta e cinco ) anos de idade; 

f).Declaração de prestador de serviço autônomo ( de próprio punho ). 

K) Oficiais afastados a no máximo 4 ( quatro ) anos do quadro ( 2010 ). 

a).Haverá necessidade de fazer uma prova escrita para se recadastrar; 

b).Ter no máximo 45 anos; 

c).Pagamento de R$ 30,00 (trinta reais); 

d).Declaração de prestador de serviço autônomo ( de próprio punho ). 

e).Xerox do Diploma do Curso de Oficiais de arbitragem (FPFS); 
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f). Uma foto (recente), 3 x 4, digitalizada no arquivo JPG para nova 

carteirinha ( informar no arquivo o nome do oficial; 
g).Ficha individual com foto recente (a ficha estará à disposição no site da 

federação); 

 

 

PARA OFICIAS DA CAPITAL 

L)  Para árbitros já cadastrados em 2014: 

a).Participação na pré- temporada; 

b).Ficha individual com foto recente (a ficha estará à disposição no site da 

federação); 

c). Uma foto (recente), 3 x 4, digitalizada no arquivo JPG para nova 

carteirinha ( informar no arquivo o nome do oficial; 
d).Declaração de prestador de serviço autônomo ( de próprio punho ); 

e).Pagamento de R$ 30,00 (trinta reais). 

 

M) Para novos oficiais que realizaram curso após 2012: 

a).Participação na pré- temporada; 

b).Xerox do Certificado de conclusão de escolaridade (segundo grau); 

c).Xerox do Diploma do Curso de Oficiais de Arbitragem (FPFS); 

d). Uma foto (recente), 3 x 4, digitalizada no arquivo JPG para nova 

carteirinha ( informar no arquivo o nome do oficial; 
e).Ficha individual com foto recente (a ficha estará à disposição no site da 

federação); 

f).Declaração de prestador de serviço autônomo ( de próprio punho ); 

g).Ter no máximo 45 anos; 

h).Pagamento de R$ 30,00 (trinta reais). 

 

N) Oficiais afastados a no máximo 4 ( quatro ) anos do quadro ( 2010 ): 

a).Haverá necessidade de fazer uma prova escrita para se recadastrar; 

b).Ter no máximo 45 anos; 

c).Pagamento de R$ 30,00 (trinta reais); 

d).Declaração de prestador de serviço autônomo ( de próprio punho ). 

e).Xerox do Diploma do Curso de Oficiais de arbitragem (FPFS); 

f). Uma foto (recente), 3 x 4, digitalizada no arquivo JPG para nova 

carteirinha ( informar no arquivo o nome do oficial; 
g).Ficha individual com foto recente (a ficha estará à disposição no site da 

federação); 

 

 

Período para inscrição, impreterivelmente até 27/02/2015. 

 

 

- Todas as fichas devem ser preenchidas digitalmente. Não serão consideradas as 

fichas preenchidas manualmente 

-   As Ligas deverão enviar as fotos (recentes), 3 x 4, digitalizadas no arquivo JPG 

para novas carteirinhas ( informar no arquivo o nome do oficial )   para  

claudia@futsalpaulista.com.br 

 -  Os oficiais da Capital deverão enviar as fotos nas mesmas condições citadas a 

cima também para claudia@futsalpaulista.com.br 
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Após análise do Departamento de Oficiais, as inscrições serão efetivadas desde que a 

cópia do  comprovante de pagamento da taxa ( ou recibo da FPFS ) esteja anexada  às 

fichas de inscrição. 

 

 

Os depósitos ou transferências devem ser efetuados na conta da F.P.F.S. junto ao 

Banco Itaú –  Ag. 0180 cc 19.019-1. Ou diretamente na tesouraria da Federação. 

 

 

 

São Paulo, 27 de janeiro de 2015 

 

      Dr. Ciro Fontão de Souza 

                   Presidente 

 

Mawma. 


