
 
Federação Catarinense de Judô 
Filiada à CBJ – Confederação Brasileira de Judô 

 

EDITAL – 2023/001 – Staff FCJ 

 

Abertura de Processo Seletivo para a Composição da Equipe de Trabalho Permanente 
 

Para aprimorar os serviços de apoio aos eventos da Federação Catarinense de Judô, a Presidência da 

Entidade e a Coordenadora Chefe de Eventos, estabelecem critérios para a seleção de candidatos para as 

vagas na equipe JudôSC/eventos 2023: 

 

1. O processo irá selecionar 12 candidatos, sendo 6 da região Oeste e 6 do Litoral, que serão escalados 

para trabalhar nos eventos oficiais da Federação, preferencialmente nas suas regiões de origem. 

2. O Boletim oficial de cada Evento trará o número de integrantes convocados, e a comunicação a cada 

um será efetivada com o máximo de antecedência possível. 

3. As despesas de deslocamento, estadia e alimentação durante os eventos serão custeadas pela FCJ. 

4. A remuneração pelos trabalhos seguirá tabela específica, equiparada ao nível básico de arbitragem, e 

será divulgada juntamente com o calendário oficial.  

5. Para efeitos de graduação, os convocados devem receber, em todo o evento trabalhado, a pontuação 

prevista no Regulamento específico. 

6. Os selecionados ficam isentos do pagamento da anuidade individual à FCJ. 

7. A FCJ Fornecerá o uniforme oficial de trabalho e seu uso, durante os eventos é obrigatório. 

8. O integrante da equipe que não se apresentar a duas convocações, durante a temporada, perde o 

direito aos benefícios do cargo e pode ser substituído por iniciativa da Coordenação. 

9. O integrante, em serviço durante evento em que participa como atleta, será dispensado dos trabalhos 

no turno específico da sua classe, naipe e categoria. 

10. São considerados para efeito de contratação, os seguintes eventos oficiais: 

 

o Campeonatos Estaduais das Classes Sub11, Sub13, Sub15, Sub18, Sub21, Sênior e Veteranos, 

o Copa Santa Catarina, 

o Troféu Santa Catarina para Menores, 

o Meeting Interestadual Interclubes, 

o Copa Cinquentenário (Nacional), 

o Campeonatos Regionais Oeste e Litoral, 

o Jesc, Olesc, Joguinhos e Jogos Abertos de Santa Catarina (custos cobertos pela Fesporte, com 

regulamentação específica). 

 

11. Candidatos deverão atender aos seguintes requisitos: 

 

o Registro federativo superior a 2 anos, 

o Graduação mínima III Kiu (faixa-verde), 

o Nascimento até 2006 (inclusive), 

 

12. Currículos completos deverão ser enviados até o dia 9 de fevereiro, para o e-mail 

eventos@judosc.org.br, com o assunto “equipe de apoio”. 

 

Publique-se, 23 de janeiro de 2023 

 

Moises Gonzaga Penso - Presidente 
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