FEDERAÇÃO MINEIRA DE VOLEIBOL
Normas para preenchimento do Certificado
Prezados Filiados,
Para facilitar o preenchimento do Certificado de Atleta, transcrevo a seguir algumas
Orientações.
 Certificado de Atleta e Comissão Técnica não poderá ser preenchido à
mão. (Obrigatório ser digitado)
E de suma importância enviar um ofício de encaminhamento juntamente com os
documentos informando os procedimentos a serem realizados.
_____________________________________________________________________
REGISTRO DE ATLETA
Documentos necessários:
- 01 Certificado de Atleta
- 01 Xerox da certidão de nascimento - obrigatório
- 01 Xerox da carteira de identidade - obrigatório
- 01 Xérox CPF - obrigatório
- 01 foto 3x4, sem carimbo ( Não será aceito fotos digitalizadas).
- Se o (a) atleta for menor de 18 anos, enviar 01 copia do RG do responsável
legal do (a) atleta.
- A assinatura do responsável na ficha do atleta, deve ser similar com o
documento enviado.

RENOVAÇÃO DE INSCRIÇÃO CBV / FMV
Documento necessário:
- 01 Certificado de Atleta
- 01 foto 3x4, sem carimbo (Não será aceito fotos digitalizadas). Obrigatório.
- Se o (a) atleta for menor de 18 anos, enviar 01 copia do RG do responsável
legal do (a) atleta.
A assinatura do responsável na ficha do atleta deve ser similar com o
documento enviado.
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TRANSFERÊNCIA ENTRE CLUBES DE MESMA FEDERAÇÃO
Documento necessário:
- 01 Certificado de Atleta
- 01 foto 3x4, sem carimbo (Não será aceito fotos digitalizadas). – obrigatório
Se o (a) atleta for menor de 18 anos, enviar 01 copia do RG do responsável legal
do (a) atleta.
- A assinatura do responsável na ficha do atleta, deve ser similar com o
documento enviado.
Obs.: Se a inscrição na Associação de Origem ainda estiver em vigor, é
necessária assinatura do Presidente ou responsável do clube de origem, no
Certificado de Atleta ou uma Carta Liberatória em folha timbrada e assinada pelo
responsável pela Associação de Origem.

TRANSFERÊNCIA ENTRE CLUBES DE FEDERAÇÃO DIFERENTES
Documento necessário:
- 01 Certificado de Atleta
- 01 Xerox da certidão de nascimento - obrigatório
- 01 Xerox da carteira de identidade - obrigatório
- 01 Xérox CPF – obrigatório
- 01 foto 3x4, sem carimbo (Não será aceito fotos digitalizadas).
- Se o (a) atleta for menor de 18 anos, enviar 01 copia do RG do responsável
legal do (a) atleta.
- A assinatura do responsável na ficha do atleta, deve ser similar com o
documento enviado.
Obs.: Se a inscrição na Associação de Origem ainda estiver em vigor, é
necessária assinatura do Presidente ou responsável do clube de origem, no
Certificado de Atleta ou uma Carta Liberatória em folha timbrada e assinada pelo
responsável pela Associação de Origem.
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CESSÃO TEMPORÁRIA ENTRE CLUBES DE MESMA FEDERAÇÃO E
DE FEDERAÇÃO DIFERENTE
Documento necessário:
- 01 Certificado de Atleta
- 01 foto 3x4, sem carimbo (Não será aceito fotos digitalizadas).
- Se o (a) atleta for menor de 18 anos, enviar 01 copia do RG do responsável
legal do (a) atleta.
- A assinatura do responsável na ficha do atleta, deve ser similar com o
documento enviado.
Obs.: - O tempo de duração da cessão temporária não poderá ultrapassar a data
de término da inscrição do atleta no clube de origem.
- O Certificado de Atleta deverá vir assinado pela Associação de Origem
responsável e pela Federação de Origem. As assinaturas poderão ser
substituídas pela Carta Liberatória.

CESSÃO TEMPORÁRIA DE FEDERAÇÃO DIFERENTE
Documento necessário:
- 01 Certificado de Atleta
- 01 foto 3x4, sem carimbo (Não será aceito fotos digitalizadas).
- Se o (a) atleta for menor de 18 anos, enviar 01 copia do RG do responsável
legal do (a) atleta.
- A assinatura do responsável na ficha do atleta, deve ser similar com o
documento enviado.
Obs.: - O tempo de duração da cessão temporária não poderá ultrapassar a data
de término da inscrição do atleta no clube de origem.
- O Certificado de Atleta deverá vir assinado pela Associação de Origem
responsável e pela Federação de Origem. As assinaturas poderão ser
substituídas pela Carta Liberatória.
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PROFISSIONAL – DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA REGISTRO
 Certificado não poderá ser preenchido à mão. (Obrigatório ser digitado)
Registro comissão técnica:
- 01 Certificado de Profissional
- 01 Cópia xérox do RG
- 01 Cópia xérox do CPF
- 01 Cópia xérox do Diploma de Graduação (frente e verso).
- 01 Cópia xérox (frente e verso) e do CREF.
- 01 Cópia xérox do Certificado de Curso Nacional de Treinadores (se houver).
- 01 foto 3 x 4 – obrigatório ( Não será aceito fotos digitalizadas).
Para Médico
-01 copia CRM
- 01 xérox do Diploma de Graduação – frente e verso.
Para Fisioterapeuta
01 cópia CREFITO
01 xérox do Diploma de Graduação – frente e verso.
Para Massagista
01 Xérox do Certificado do Curso de Massoterapeuta.
Taxa para registro R$ 50,00 (cinquenta reais)
Conta para depósito: CEF – Agência 0081 Op. 003 Conta 800.423-0

PARA RENOVAÇÃO PROFISSIONAL:
- 01 Certificado de Profissional
- 01 foto 3 x 4 (se a carteira for antiga, constando a validade)
Taxa para renovação R$ 20,00 (vinte reais)
-Conta para depósito: CEF – Agência 0081 Op. 003 Conta 800.423-0
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REGISTRO VOLEI DE PRAIA
 Certificado não poderá ser preenchido à mão. (Obrigatório ser digitado)

Registro
O (a) atleta deverá encaminhar os seguintes documentos à Federação:
01 Certificado de Atleta de Vôlei de Praia
01 Atestado Médico ( Recente)
01 foto 3 x 4 – obrigatório ( Não será aceito fotos digitalizadas).
01 Cópia do RG
01 Cópia do CPF
01 Termo de Compromisso 2017, com rubrica do atleta na primeira página e
preenchimento completo dos dados do atleta na segunda página.
Se o (a) atleta for menor de 18 anos deverá conter na ficha a assinatura do pai ou
mãe ou responsável legal.
Cópia do depósito de pagamento da taxa única de R$ 20,00 (vinte reais) por atleta.
Banco: Caixa Econômica Federal, Agência: 0081, Operação 003, Conta: 800.423-0
Favorecido: Federação Mineira de Voleibol.

RENOVAÇÃO VOLEI DE PRAIA
 Certificado não poderá ser preenchido à mão. (Obrigatório ser digitado)

Renovação:
Para renovação, que deverá ser feita anualmente, o atleta deverá encaminhar à
Federação dos seguintes documentos:
01 Certificado de Atleta de Vôlei de Praia
01 Atestado Médico ( Recente)
01 foto 3 x 4 – obrigatório ( Não será aceito fotos digitalizadas).
01 Cópia do RG
01 Cópia do CPF
01 Termo de Compromisso 2017, com rubrica do atleta na primeira página e
preenchimento completo dos dados do atleta na segunda página.
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Se o (a) atleta for menor de 18 anos deverá conter na ficha a assinatura do pai ou
mãe ou responsável legal.
Cópia do depósito de pagamento da taxa única de R$ 20,00 (vinte reais) por atleta.
Banco: Caixa Econômica Federal, Agência: 0081, Operação 003, Conta: 800.423-0
Favorecido: Federação Mineira de Voleibol.

Outras orientações:
1 – As assinaturas não poderão ser com caneta vermelha.
2 – Quando das assinaturas, não abreviar o último sobrenome.
3 – Quando o responsável legal não for o pai ou a mãe, deverá ser enviado o Termo
de Guarda de quem o assinou.
4 – O tempo máximo de registro / transferência / renovação de um atleta em um
clube é de 3 (três) anos completos. Ex.: De 09 / 03 / 2015 Até 08 / 03 / 2018.

Fernando Lúcio
Unidade de Registro
E-mail: fernando@fmvolei.org.br

Tel: (31) 3271-4000 Ramal - 201
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