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CREDENCIAMENTO NACIONAL DE ÁRBITROS 2020
O Credenciamento Nacional de Árbitros (CNA) da CBJ, visa a agilizar os
procedimentos de participação, assim como dispor de uma melhor
organização e o conhecimento antecipado de quais são os árbitros aptos a
atuarem nos eventos do calendário anual da CBJ.
Serão disponibilizados dois (02) períodos de credenciamento gratuitos em
2020:
1. Do dia 10 ao dia 28 de fevereiro de 2020.
2. Do dia 06 ao dia 17 de julho de 2020.
Abertura da plataforma às 09h00 e encerramento às 18h00 (horários de
Brasília).
Solicitações de cadastros fora das datas estipuladas no presente
documento serão aceitas mediante taxa de R$ 90,00.
Para realizar o CNA, duas etapas deverão ser observadas e somente serão
efetivadas para os árbitros que apresentarem as seguintes condições:
 Estar em situação REGULAR em sua Federação estadual;
 Ter o seu registro de árbitro na plataforma ZEMPO.

O PROCESSO
Para realizar o CNA, duas etapas serão necessárias:
ETAPA 1: ÁRBITRO
Antes da FEDERAÇÃO realizar as inscrições, os árbitros interessados e já
cadastrados no Zempo, deverão seguir os procedimentos abaixo:
I. Acessar seu usuário no ZEMPO e:
 Inserir foto (formato documento 3 x 4 com fundo branco);

 Atualizar os dados editáveis (e-mail, celular, telefone, entre
outros);
ETAPA 2 – FEDERAÇÃO:
I.
II.

No site www.zempo.com.br entrar na aba EVENTOS > CALENDÁRIO
NACIONAL > CADASTRO NACIONAL DE ÁRBITROS 2020;
Inscrever todos árbitros que estão com os dados atualizados.

O Cadastro Nacional de Árbitros 2020 é OBRIGATÓRIO para todos os árbitros
que queiram atuar nos eventos da CBJ no ano em questão. Só será permitida
a atuação dos árbitros devidamente cadastrados.

RESUMO DAS ATIVIDADES

ETAPA RESPONSÁVEL

1

Árbitro

ATIVIDADE
Atualização de dados cadastrais:
 Inserir foto (caso não tenha);
 Atualizar os dados editáveis (e-mail,

PRAZO
Janela 1
Janela 2
---

---

10 a 28/02

06 a 17/07

celular, telefone, entre outros);
2

Federação

Inscrever os árbitros no sistema Zempo
dentro do prazo estipulado pela CBJ.

ETAPA

PRAZO
Janela 1
Janela 2

RESPONSÁVEL

ATIVIDADE

1

Técnico

Atualização de dados cadastrais:
 Inserir foto (caso não tenha);
 Atualizar os dados editáveis (e-mail, celular,
telefone, entre outros);
 Preencher ou atualizar o número do CREF e em
seguida inserir o arquivo com a imagem da
cédula de identificação do CREF.

---

---

2

Federação

Inscrever os técnicos no sistema Zempo dentro do prazo
estipulado pela CBJ.

10 a 28/02

06 a 17/07

3

Técnico

Fazer a avaliação no sistema Zempo dentro do período
estabelecido pela CBJ.

02 a 17/03

20 a 31/07

