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Informações Gerais
O e-mail para contato e consultas sobre atletas passa a ser
registro@futsalparana.com.br
Todos os formulários citados neste manual encontram-se disponíveis
no www.futsalparana.com.br
Os formulários deverão, obrigatoriamente, ser entregues digitados ou
datilografados.
Em todos os formulários deverão contar as informações de que os
atletas não são profissionais no cabeçalho e que “O atleta signatário
declara, sob as penas da lei, que todas as informações e dados aqui
consignados expressam a verdade” no rodapé, essas constantes nos
formulários atualizados disponíveis no site da FPFS.
Os processos que não atenderem as normas constantes nesse manual
serão comunicados através de ofício e devolvidos após o prazo
definido pelo setor.
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INSCRIÇÃO INICIAL
Trata-se da inscrição de atletas que NÃO são registrados na FPFS.
Documentos obrigatórios
• Formulário da FPFS (com a assinatura do presidente do clube)
• Formulário da CBFS
• Assinatura do atleta nos dois formulários (FPFS e CBFS)
• Assinatura do responsável pelo atleta com firma reconhecida em
cartório (exceto atletas adultos)
• 2 cópias autenticadas e coloridas do RG
• 2 cópias autenticadas da certidão de nascimento
• Atestado médico específico para a prática de esportes
• 3 fotos atuais
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INSCRIÇÃO INICIAL DE ATLETAS
ESTRANGEIROS
Trata-se da inscrição de atletas que NÃO são registrados na FPFS.
Documentos obrigatórios
• Formulário da FPFS (com a assinatura do presidente do clube)
• Formulário da CBFS
• Assinatura do atleta nos dois formulários (FPFS e CBFS)
• Assinatura do responsável pelo atleta com firma reconhecida em
cartório (exceto atletas adultos)
• 2 cópias autenticadas e coloridas do RG
• 2 cópias autenticadas da certidão de nascimento
• Atestado médico específico para a prática de esportes
• 3 fotos atuais
Documentos específicos
• Cópia da certidão de nascimento
• Cópias dos documentos de identidade e nacionalidade
• Cópia do comprovante de residência
• Solicitação formal do primeiro registro de atleta estrangeiro no Brasil
(em língua oficial, Inglês ou Espanhol).
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INSCRIÇÃO DE COMISSÃO TÉCNICA
Técnico

• Formulário de técnico
• 1 Cópia do CREF com validade para o ano corrente
• 2 fotos atuais
• Assinatura do profissional e presidente do clube
• Atestado Médico

Preparador Físico
• Formulário de preparador físico
• 1 Cópia do CREF com validade para o ano corrente
• 1 cópia do diploma de formação
• 2 fotos atuais
• Assinatura do profissional e presidente do clube
• Atestado Médico

Atendente
• Formulário de atendente
• 1 Cópia do registro geral
• 2 fotos atuais
• Assinatura do profissional e presidente do clube
• Atestado Médico
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Fisioterapeuta
• Formulário de fisioterapeuta
• 1 Cópia do CREFITO
• 2 fotos atuais
• Assinatura do profissional e presidente do clube
• Atestado Médico

Médico
• Formulário de preparador físico
• 1 Cópia do CRM
• 2 fotos atuais
• Assinatura do profissional e presidente do clube
• Atestado Médico
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REVALIDAÇÃO
Trata-se da renovação de atletas que estão inscritos por uma
determinada equipe e vão disputar competições por essa mesma
equipe no ano corrente.
• Formulário de revalidação
• 1 cópia autenticada e colorida do RG
• Atestado médico específico para a prática do esporte
• Assinatura do presidente do clube ou associação no formulário
• Assinaturas do atleta, presidente do clube ou associação e
responsável pelo atleta com firma reconhecida em cartório (exceto
atletas adultos)
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TRANSFERÊNCIA ESTADUAL
Trata-se da mudança de um atleta de uma equipe ou associação para
outra do mesmo estado.
• Formulário de transferência estadual
• Carta (atestado) Liberatória
Assinada por um credenciado e autorizado a assinar pela equipe
Com data do ano corrente e papel timbrado
• Assinatura do atleta
• Assinatura do responsável com reconhecimento de firma em cartório
(exceto atletas adultos)
• Assinatura do presidente do clube ou associação no formulário
• 1 cópia autenticada e colorida do RG
• Atestado médico específico para a prática esportiva
Estágio
As transferências encaminhadas sem a carta liberatória serão concluídas
após 30 dias (trinta dias) corridos a partir do pagamento da taxa referente
ao processo. Durante o estágio o atleta não poderá disputar partidas.
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TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL
Trata-se da mudança do atleta de um clube ou associação de um
determinado estado para outro estado.
• Formulário de transferência interestadual
• Formulário de inscrição da FPFS (caso o atleta não tenha registro
na FPFS)
• Carta Liberatória (Assinado por um credenciado e autorizado a
assinar pela equipe e com data do ano corrente)
• Assinatura do atleta
• Assinatura do responsável com reconhecimento de firma em cartório
• Assinatura do presidente do clube ou associação no formulário
• 1 cópia autenticada e colorida do RG e certidão de nascimento
• Atestado médico específico para a prática esportiva
• Depósito da taxa de transferência na conta corrente da CBFS (a
taxa deve ser consultada através de e-mail enviado para
registro@futsalparana.com.br com nome completo e número do
registro geral do atleta)
Banco Bradesco
Agência: 0288-7
Conta corrente: 073190-0
Estágio
As transferências encaminhadas sem a carta liberatória serão concluídas
após 210 dias (duzentos e dez dias) a partir da entrada do processo na
CBFS. Durante o estágio o atleta não poderá disputar partidas.
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TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL
Trata-se da mudança do atleta de um clube ou associação de um
determinado país para o Brasil.
• Formulário de transferência internacional
• Formulário de inscrição da FPFS (caso o atleta não tenha registro
na FPFS)
• Carta Liberatória (Assinado por um credenciado e autorizado a
assinar pela equipe e com data do ano corrente)
• Assinatura do atleta
• Assinatura do responsável com reconhecimento de firma em cartório
• Assinatura do presidente do clube ou associação
• 1 cópia autenticada e colorida do RG e certidão de nascimento
• Atestado médico específico para a prática esportiva
• Depósito da taxa de transferência na conta corrente da CBFS (a
taxa deve ser consultada através de e-mail enviado para
registro@futsalparana.com.br com nome completo e número do
registro geral do atleta)
Banco Bradesco
Agência: 0288-7
Conta corrente: 073190-0
Estágio
A ser consultado com o setor de registros da FPFS.
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TRANSFERÊNCIA TEMPORÁRIA
Trata-se da mudança do atleta de um clube ou associação de um
determinado estado para outro estado por um período de tempo
determinado pela carta liberatória para a disputa de um certame
nacional.
• Formulário de transferência temporária
• Formulário de inscrição da FPFS (caso o atleta não tenha registro
na FPFS)
• Carta Liberatória
Assinada por um credenciado e autorizado a assinar pela equipe
Com data do início e fim da liberação do atleta
• Assinatura do atleta
• Assinatura do responsável com reconhecimento de firma em cartório
(exceto atletas adultos)
• Assinatura do presidente do clube ou associação no formulário
• 1 cópia autenticada do e colorida do RG e certidão de nascimento
• Atestado médico específico para a prática esportiva
• A taxa dessa modalidade de transferência é isenta
Estágio
Não há possibilidade de concluir a transferência sem a carta liberatória.

