Programa de Capacitação e Integração de Técnicos (ProCIT)
Definição:
Com o objetivo de promover e incentivar a busca pelo conhecimento e capacitação em todos os setores da
nossa modalidade, a Confederação Brasileira de Judô criou o ProCIT – Programa de Capacitação e
Integração de Técnicos, que possibilitará a participação de técnicos brasileiros como voluntários em
estágios internacionais e nacionais da Base.
O ProCIT será coordenado pela Gestão das Equipes de Base da CBJ e direcionado às classes Sub-13, Sub-15,
Sub-18 e Sub-21. Neste programa, todos os custos de participação no evento (IJF Card, impostos,
hospedagem, alimentação e transporte) são de responsabilidade do participante. Caberá à CBJ informar e
divulgar os eventos contemplados pelo ProCIT, além de selecionar os participantes para cada estágio
internacional. Toda a logística do participante no evento (reserva de hotel, inscrição na competição,
credenciamento) será de responsabilidade da CBJ, com exceção da emissão de passagens aéreas, que ficará
a cargo do técnico contemplado.
Critérios para participação:
• Estar devidamente cadastrado e credenciado como técnico no Zempo;
• Ter atletas na seleção de base com resultados internacionais;
• Ter atletas integrantes das seleções de base;
• Ter atletas com resultados nos eventos nacionais;
• Ter concluído curso de capacitação como técnico da COB, CBJ ou FIJ;
• Ter participado de Treinamentos de Campo Nacionais com as seleções brasileiras;
• Ter toda a documentação necessária para viagem internacional (passaporte, certificado de vacinação,
etc.);
• Ter participado do Credenciamento Nacional de Técnicos;
• Ter autorização por escrito da Federação Estadual.
Benefícios ao técnico participante do ProCIT:
• Experiência internacional em competições com a delegação brasileira;
• Intercâmbio de conhecimento e informação com a Comissão Técnica das equipes de Base e/ou
principal da CBJ;
• Receber uniforme básico da seleção de acordo com a disponibilidade de estoque da CBJ.
• Intercâmbio com escolas de judô de outros países e/ou outros estados brasileiros;
• Certificado de colaboração emitido pela CBJ.
Deveres do Técnico participante do ProCIT:
• Seguir o Código de Ética da CBJ;
• Zelar para que os atletas sigam o Código de Conduta da CBJ;
• Cumprir todos os compromissos estabelecidos pela comissão técnica da CBJ;
• Estar à disposição para colaborar com a comissão técnica da CBJ;
• Não se ausentar sem a devida comunicação e autorização do chefe de delegação;
• Enviar à CBJ relatório descritivo de sua participação no evento.

Obs.: Serão disponibilizadas 4 vagas. A quantidade de Técnicos voluntários para cada evento será limitada.
Caso o número de candidatos seja maior que o número de vagas oferecidas, a CBJ definirá de acordo com
os critérios abaixo, os técnicos qualificados.
1º Maior número de atletas classificados para o referido evento.
2º Ter atleta com medalhas conquistadas em eventos internacionais anteriores.
3º Ter atleta com resultados nacionais.
ProCIT para o Campeonato Pan-Americano Sub-13 e Sub-15 – Guadalajara/México – 2019
ADESÃO PROCIT: Hospedagem no hotel oficial (4 diárias) + alimentação + transporte interno, VALOR
TOTAL: USD 900 + 6,38% (taxa de remessa internacional).

AÇÃO
Inscrição no ZEMPO

ADESÃO PROCIT
PRAZO
INÍCIO: 06/09 – A partir das 16h00
ENCERRAMENTO: 16/09 – Até às 16h00

VIA/LOCAL
ZEMPO

Divulgação dos Técnicos
selecionados
Gerar os boletos individuais
Pagamento do Boleto

Dia 17/09 – Até às 18h00

ZEMPO

Dia 02/10 – Das 10h00 às 16h00
Até o dia 03/10

ZEMPO
BANCO

Envio dos documentos

Até às 18h00 do dia 09/10

pedro.dassoler@cbj.com.br
karina@cbj.com.br

Envio da cópia das passagens aéreas
*Horário de Brasília.

Marcelo Theotonio da Silva
Gestor Técnico das Equipes da Base – CBJ.

Até às 18h00 do dia 09/10

