
 

 

Federação Paulista de Futebol de Salão 
Rua Beneficência Portuguesa, 24 – 2º andar – CEP. 01033-020 – São Paulo (SP) 

Telefone (11) 2714-8150 – Fax (11) 2714-8172 

CNPJ 62.319.595/0001-08 – Inscr. Isenta 

E-mail: futsal@futsalpaulista.com.br | Site: www.futsalpaulista.com.br 

Facebook: facebook.com/FutsalPaulistaOficial | Twitter: twitter.com/Fed_Paulista 

Instagram: instagram.com/federacao_paulista 

 

Circular nº. 011/2022 
 

PRÉ-TEMPORADA - OFICIAIS DE ARBITRAGEM 2022 
 

I – Considerando a atual situação da pandemia, 
II – Considerando a necessidade de prevenção e cuidados sanitários 

 

Resolve, 
 

1 – INFORMAR que a pré-temporada dos Oficiais de Arbitragem será de maneira remota.  
 

2 – As Ligas que estiverem em condição, deverão enviar email contendo Ofício em anexo, 
informando os nomes dos oficiais de arbitragem que irão participar da pré-temporada, para 
claudia@futsal.com.br, impreterivelmente até dia 09 de fevereiro, às 17:00 horas. 

- Não serão aceitas inscrições individuais de Oficiais de Arbitragens vinculados à Ligas filiadas. 
Conforme citado no item 2, a inscrição deverá ser feita através da Liga. 
- Os oficiais da Capital deverão fazer suas inscrições, individualmente, diretamente no email 
informado. 

 
3 - Valor: 30,00 ( trinta reais ) por oficial de arbitragem. 
Este valor deverá ser depositado: 
Federação Paulista de Futebol de Salão 
Banco: Itaú 
Agência: 0180 
CC: 19019-1 
Os comprovantes devem ser enviados para claudia@futsal.com.br impreterivelmente e 
obrigatoriamente até dia 09 de fevereiro, à 17:00 horas.  
As Ligas deverão efetuar depósito único com o valor correspondente ao número de oficiais 
inscritos. 

 
4 – As Ligas deverão estar quites com suas contas (anuidade 2022 e pendências financeiras 
anteriores ) e documentais junto à FPFS 
5 - AVALIAÇÃO TEÓRICA: As notas das avaliações teóricas, para atuarem em todas as categorias, é       
de no mínimo 7,00 (sete).  

- A avaliação teórica será aplicada através da plataforma Google Forms. Sendo assim poderão 
utilizar celular ou nootebook. Sinal de internet é de responsabilidade de cada um. 

- Os oficiais que obtiverem nota inferior à 7,0 ( sete ) na pré-temporada, estarão impossibilitados de 
exercerem suas funções no primeiro semestre. Para o segundo semestre será aplicada nova 
avaliação com data e local à ser informado posteriormente. 
- Lembramos que a nota da avaliação teórica não é o único critério que possibilita trabalhar em 
determinada categoria ou não. As notas de avaliações teóricas é apenas um critério dentre outros 
que são considerados. 
- Todos os Oficiais de arbitragem que se inscreverem para atuar nos jogos geridos por esta entidade 
estarão sujeitos às regulamentações da mesma. 
- Todos deverão ter como base de estudo as Disposições Iniciais 2022 ( disponível no site da 
Federação Paulista de Futebol de Salão ) e o Livro Nacional de Regras. 
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5 – DATAS:  
 - 12/02 –  Cotia, itapevi, Caieiras, Embú-Guaçú, Valinhos, Jundiaí, Litoral Pta e São João da Boa Vista 
 - 13/02 –  Capital, Taubaté, Suzano e Sorocaba 
 - 20/02 – São José do Rio Preto, Baurú, Penápolis, Birigui, Monte Alto, Santo André, São Caetano do   
Sul, São Bernardo do Campo, Gurulhos, Osasco e São Sebastião 

- Irão adentrar e participar da Pré-temporada apenas os oficiais que enviaram seus nomes e o valor 
citado depositado. O link não deve ser compartilhado com ninguém. 

 
* As datas e as divisões devem ser respeitadas considerando que existe limite de número de 

pessoas nas salas remotas. Foi considerado o número de inscritos em 2021.* 
 
             

  6 – PROGRAMAÇÃO 
INÍCIO: 13:30h 
PALESTRAS :  
- ATUALIZAÇÃO DAS REGRAS 2022 
- DISPOSIÇÕES INICIAIS 2022 
- ATUALIZAÇÃO DAS ADAPTAÇÕES DAS REGRAS CATEGORIAS DE BASE E INICIAÇÃO 
- ATUALIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE SÚMULAS CATEGORIAS DE BASE E INICIAÇÃO 
- AVALIAÇÃO TEÓRICA 
 

 O link será enviado através dos grupos de whatsapp.  
 Os Oficiais inscritos através das Ligas deverão participar da pré-temporada na data 
correspondente à Liga pela qual é inscrito. 
  

OBSERVAÇÃO: 
 

- Os horários devem ser respeitados e cumpridos para não prejudicar a organização e 
programação e também em respeito aos que cumprem com todas as instruções e horários. 

 

- As câmeras deverão permanecer abertas. 
 

- A preferência de participação é para quem será inscrito em 2022. Demais vagas estarão sujeitas 
à análise de capacidade da sala 
 
- As Ligas que desejarem palestras para os demais componentes deverão contactar a Escola de 
Oficiais. 
 
 

 
                                                                                         São Paulo, 03 de fevereiro de 2022 
 
 

Nilton Cifuente Romão 
Presidente 

 
 

 


