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QUADRO DE OFICIAIS DE ARBITRAGEM 2021 

Curitiba, 15 de dezembro de 2020. 

A Federação Paranaense de Futebol de Salão – FPFS, por intermédio de sua 

Superintendência, vem por meio deste informar aos oficiais de arbitragem no quadro da Federação 

Paranaense de Futebol de Salão para o ano de 2021. 

Para fazer a sua inscrição o oficial deverá acessar o endereço https://www.cadgea.com.br e 

seguir os seguintes passos: 

1 - Acessar o link do endereço acima; 

2 - Preencher login e senha; 

3 - Atualizar o cadastro (Clicar em Salvar); 

4 - Anexar os documentos necessários conforme solicitação cadastro; 

5 - Anexar foto 3x4 perfil superior (Camisa branca da Assofutsal). 

O valor para inscrição em 2021será de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), ao passo 

que aqueles que pagarem este valor entre os dias 10/12/2020 e 05/02/2021, terão uma bonificação de 

R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), ficando a ser pago o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), 

valor este para os oficiais que atuaram em competições nacionais no ano de 2020 (Jogo de 

competição nacional, estado ou fora do estado). 

Todavia para os oficiais que não atuaram em competições nacionais em 2020, FPFS e 

Assofutsal, em função da pandemia, decidiram que haverá um bônus extra de 50% (cinquenta 

por cento) sobre o valor da anuidade, de modo que se o pagamento for efetuado até 05/02/2021, este 

oficial pagará a quantia total de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 

Após a data acima informada, não haverá a incidência da bonificação, sendo que o valor 

para a inscrição será de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) para os oficiais que atuaram em 

competições nacionais (CBFS/LNF/FPFS). Para os oficiais que não atuaram em competições no ano 

de 2020 o valor será de  R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), os quais deverão ser 

depositados na conta bancária da Federação, devendo o postulante ao quadro de 2021 entregar a 

mesma documentação mencionada acima, além de uma Carta de Recomendação que deverá ser 

emitida pela Entidade Estadual de Arbitragem Conveniada à FPFS, a saber, Associação dos Oficiais 

de Arbitragem de Futebol de Salão do Estado do Paraná – Assofutsal,  bem como o comprovante 

de depósito na conta da FPFS, cujos dados estão abaixo indicados. 
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O pagamento deverá ser efetuado somente via depósito bancário no Banco Bradesco, Agência 

nº2125-3, Conta Corrente 6161-1 em nome da Federação Paranaense de Futebol de Salão e poderá 

ser efetuado através de 3 (três) formas: 

1. Caixa Eletrônico – O oficial de arbitragem chega  ao  caixa eletrônico,  procura  a  tela  de

serviço de depósito. Após isso, aparecerá como depósito com identificação numérica

(DP6), solicitará o número da agência sem o dígito, o número da conta, o dígito da conta e

o código de identificação,  que  no  caso  é  o  número  que o  oficial  de  arbitragem  tem

na  Federação (login  mais  o dígito  verificador –este  código  estará  logo  abaixo do 

nome  do  oficial  de arbitragem no login, disponível no site).  

2. Guichê  de  Caixa – dentro  da  agência,  o  oficial  de  arbitragem  solicita  ao  atendente

que precisa  fazer  um  depósito  identificado  com numeração  e  repassará  as

informações  de agência,  conta  corrente  acrescido  de (login  e  dígito  verificador –este

código  estará  logo abaixo do nome do oficial de arbitragem no login, disponível no

site).

3. Internet – o oficial de arbitragem, pessoa  física,  tema  opção  de  depósito  identificado.

O próprio sistema irá solicitar os  dados  de  agência,  conta  e  identificação,  que  no  caso

é  o número  que o  oficial  de  arbitragem  tem  na  Federação  (login  mais  o  dígito

verificador –este código estará logo abaixo do nome do oficial de arbitragem no login,

disponível no site).

Informamos ainda aos oficiais que para o ano de 2021 a inscrição se dará em 2 (duas) fases 

distintas, nos seguintes moldes: (i) a 1ª fase será para entrega de documentação e pagamento da 

taxa de inscrição; (ii) a 2ª fase consistente na análise de toda a documentação e, sendo atendidos 

todos os critérios exigidos, posterior homologação pela Comissão de Arbitragem; 

A não entrega dos documentos acima citados e o não reconhecimento do depósito na data 

indicada neste documento, impedirá a análise do pedido de inscrição ao Quadro de Arbitragem da 

Federação para o ano de 2021 (2ª fase), consoante previsão inserta no Regimento Interno da 

Arbitragem.  

O envio de documentação antecipada vai proporcionar um melhor planejamento prévio para o 

encontro Estadual de Arbitragem que vai acontecer no primeiro trimestre de 2021, bem como para a 

confecção da carteirinha para o próximo ano. 

Não será efetuada a devolução da taxa de inscrição em hipótese alguma, ainda que a 

Comissão venha a indeferir o pedido.  

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos. 

LUIS HENRIQUE ANTONIEVICZ 

Superintendente da FPFS 



CADASTRO DE OFICIAL DE ARBITRAGEM 
LOCAL DO CURSO      ANO  Nº REGISTRO NA FPFS: 

 

NOME: _____________________________________________________________________________________________________ 

R.G. N.º __________________________ ÓRGÃO EMISSOR:_________________ C.P.F. N.º _______________________________ 

PIS/PASEP N.º____________________________BANCO:____________________ AG:________________ C/C:_______________ 

FILIAÇÃO: ______________________________________________ E _________________________________________________ 

END.: _______________________________________________________________________________________ N.º ___________ 

BLOCO: _____________________ APARTAMENTO:________________BAIRRO: _______________________________________ 

CIDADE: _________________________________________________ ESTADO: ____________ CEP.: _______________________ 

TEL. RES. (___)_________ TEL. CEL: (___)_________ POSSUI APLICATIVO WhatsApp:SIM(___) N(___) OPERADORA _______  

DATA DE NASC. ___________________ SEXO: _____________ ESTADO CIVIL _______________ N.º DE DEPENDENTES_____ 

NOME CÔNJUGE: ___________________________________________________________________________________________ 

e-mail 1: ________________________________________________ e-mail 2:____________________________________________ 

INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS 

(___) EMPREGADO (___) ESTUDANTE (___) OUTROS - ESPECIFICAR ________________________________________________ 

1. EMPRESA ONDE TRABALHA: ________________________________________________________________________________

END.: _________________________________________________________________________________________ N.º __________ 

BAIRRO: __________________CIDADE:_____________________________________ ESTADO: ________CEP.: _______________

TEL. COM. ________________ RAMAL _____ FAX: ___________________ e-mail:_______________________________________ 

2. FORMAÇÃO ESCOLAR: (___) ENSINO MÉDIO   (___) ENSINO SUPERIOR        (___) PÓS GRADUAÇÃO        (___) OUTROS 

CURSO:____________________________________________________________________ (___)COMPLETO    (___)INCOMPLETO

LOCAL DO CURSO:___________________________________________________________________________________________ 

3. ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o(a) Sr(a)________________________________________________________________________

Encontra-se apto a atuar como Oficial de Arbitragem (Árbitro/Anotador/Cronometrista) na modalidade de Futsal. 

      ____________________________ 
Local e data:________________________________________________ Nº CRM: ___________ - Carimbo e Assinatura do Médico 

FUNÇÃO A DESEMPENHAR NO ANO DE 2021 
 

OFICIAL DE ARBITRAGEM: 

ÁRBITRO (__)....................................................................................................................................ANOTADOR/CRONOMETRISTA (__)

PERTENCE A ALGUMA LIGA (QUAL):____________________________________________________________________________

PERTENCE A ALGUMA ASSOC. DE OFICIAIS DE ARBITRAGEM (QUAL):______________________________________________ 

TAMANHO DO MANEQUIM __________ TAMANHO DO TÊNIS _______ 

Local e data: __________________________________, 

___________________________________________
Vice-Presidente de Arbitragem 

___________________________________________ 
Assinatura do Oficial 
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