
 

                 FEDERAÇÃO SERGIPANA DE FUTEBOL DE SALÃO 
               Filiada à Confederação Brasileira de Futebol de Salão – CBFS 

                 SEDE: Rua Cedro s/nº Anexo Estádio Lourival Batista – Bairro São José 

       Aracaju – Sergipe   CEP: 49015-150 

               CNPJ: 13.084.348/0001-56 

CURSO DE FORMAÇÃO DE ÁRBITROS E ANOTADORES/CRONOMETRISTAS DE FUTSAL 
 

EDITAL 
 

O Presidente da Federação Sergipana de Futebol de Salão – FSFS, no uso das suas atribuições legais e, considerando a 
necessidade de ampliação e renovação do Quadro de Oficiais de Arbitragem da FSFS, considerando, ainda, que é dever 
da FSFS levar ao conhecimento do público em geral que irá oferecer um Curso para Formação de Árbitros de Futsal. 
 

As vagas serão limitadas em no máximo de 50 (cinquenta) candidatos/alunos. 
 

Carga Horária: O curso terá duração de 60 (sessenta) horas/aulas (teóricas e práticas). 
 

Período de inscrição: 01 a 10/07 do corrente ano. 
 

Locais de inscrição: Sede da FSFS (Anexo ao Estádio Batistão). Horários: Das 14:30h as 17h – Das 19h as 21h; 
                                    Loja Asuly-Tex (Rua Arauá, nº 252 – Centro/Aracaju): Horário Comercial; 
                                    Loja WN Roupas e calados (Dentro do Ceasa – Aracaju): Horário Comercial; 
 

Período de realização: 13 de julho a 09 de novembro de 2019 (podendo haver prorrogação). 
 

São condições para inscrição no curso o cumprimento das seguintes exigências, no ato da inscrição: 
 

Ser maior de 18 (dezoito) anos, ou, completar a idade mínima (18) até a data de início do curso; 
Preencher e assinar o Formulário de Inscrição; 
Entregar uma cópia do Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Superior; 
Entregar uma cópia do RG (Carteira de Identidade) ou documento equivalente; 
Entregar duas fotos 3×4; 
Entregar Atestado de Antecedentes Criminais (Nada Consta); 
Entregar Laudo do Exame Eletrocardiograma e Atestado Médico comprovando estar apto à prática de Árbitro de 
Futsal; 
 

Investimento no curso: R$ 600.00 (seiscentos reais) 
Formas de pagamento: Parcela única (no ato da matricula) R$ 500,00; 
                                           Parcelado em 03 (três) vezes de R$ 200,00, (1ª parcela será no ato da matrícula + 30/60 dias). 
 

A primeira etapa será composta de aulas teóricas e práticas, ministradas por instrutores/facilitadores qualificados por 
esta Federação, dará aos participantes conhecimento de toda a Legislação que regulamenta o Futsal, suas regras e 
detalhes, através de ilustrações com casos práticos realizados em quadra, que estará à disposição do grupo. 
Durante esta fase serão aplicados testes de avaliação e, ao final, será fornecido a todos os participantes um Certificado 
de Participação no Curso, com um conceito graduado de 0 (zero) a 10 (dez), passando à fase seguinte apenas aqueles 
que obtiverem conceito igual ou maior que 7,0 (sete) e que tenham no máximo 40 (quarenta) anos de idade. 
Terminado o estágio, será fornecido aos aprovados, aqueles que obtiverem, nesta fase, conceito igual ou superior a 
7,0 (sete), o Diploma de Oficial de Arbitragem da Federação Sergipana de Futebol de Salão – FSFS, sendo convidados a 
fazer parte do seu Quadro de Oficiais de Arbitragem. 
 

Grade Curricular: 
História do Futsal. 
Primeiros Socorros (fraturas e mal súbitos). 
Psicologia no esporte (ética e motivação). 
Súmulas e Relatórios (preenchimento). 
Preparação Física (para o árbitro de Futsal). 
Regras e anexos do Futsal (de acordo com o livro nacional de regras da CBFS). 
Postura e Movimentação (do árbitro). 
 
Aracaju/SE, junho de 2019 

 


