
 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA CURSO DE COMISSÁRIOS ESTADUA L DE CICLISMO 

De 11 a 13 de maio de 2018 
 

A Federação de Mato Grosso do Sul de Ciclismo  (FMSC), neste ato representada por seu Presidente, promove Processo 

Seletivo  para ingressar 30 (trinta) candidatos no Curso de Formação de Comissário Estadual de Ciclismo . O Curso é destinado 

para as pessoas que tenham interesse não só no conhecimento da matéria CICLISMO como também comissários que atuem em 

provas homologadas pela Federação de Mato Grosso do Sul de Ciclismo. Não podem participar do curso ciclistas que estejam 

disputando algum campeonato estadual.  

O Curso será Ministrado por um Instrutor-membro do Departamento Técnico e Comissão de Arbitragem da CBC Confederação 

Brasileira de Ciclismo (Elaine Silveira Sirydakis - Comissária Internacional UCI - Dpt. Técnico Administrativo - Comissão de Arbitragem - Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) www.cbc.esp.br). 
O Curso será de 2 (dois) módulos: 
1º Módulo: aulas teóricas , 11 de maio de 2018 (sexta-feira) no período de 19:00hs até 22:30hs (será servido um coffe break) 

                           12 de maio de 2018 (sábado) no período de 07:30hs até 17:30hs, com intervalo de 1 hora para almoço 
LOCAL DAS AULAS TEÓRICAS: Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (ASSOMASUL) - Endereço: Av. Eduardo Elias Zahran, 3179 - Vila Antonio Vendas, Campo Grande - MS. 

2º Módulo: aulas práticas , 13 de maio de 2018 (domingo) durante as competições do 40º Jogos Abertos de C. Grande.    

Será necessário preencher alguns requisitos, para se inscrever no Processo Seletivo, tais como: 

> Idade mínima: 18 anos* (1); 

> Ter concluído no mínimo o ensino médio* (2);  

> Estar em boa saúde e apto para as atividades do comissário*(3); 

> Não ter sido punido por falta grave pela FMSC ou outra entidade filiada pela CBC nos últimos 3 anos; 

> Não poderão participar do curso Presidentes ou pessoas com cargos na Federação Estadual, atletas em atividade.*(4) 
 (1)*A idade mínima de 18 é para participar do curso de árbitro nacional. Poderão ser aceitos participantes a partir de 16 anos nos cursos de árbitros regionais. 
(2)* para o caso de desempate terão preferência às vagas aqueles candidatos que possuírem formação de nível superior e títulos de cursos de especialização. 
(3)* apresentar atestado médico de aptidão física para a atividade de Comissário de Ciclismo;  
(4) * Presidentes ou pessoas com cargos de diretoria na Federação Estadual ou ainda atletas em atividade só poderão participar como OUVINTES. Não poderão realizar a prova e 
nem poderão ter o título de comissário 

 

O Processo Seletivo será estruturado por meio de 2 fases, sendo elas: 

a) 1ª fase: exame da documentação do candidato (RG, CPF, Comprovante de Escolaridade ou Carteira Profissional, comprovante 

de residência - cópias enviadas por e-mail); 

b) 2ª fase: caso haja número superior ao previsto de 30 vagas, os candidatos serão selecionados com base nos critérios de 

desempate a seguir: a) grau de escolaridade; b) tendo preferência aos candidatos de mais idade. 

 

A inscrição deverá ser efetivada pelo e-mail fmsc@fmsc.com.br até as 23:59hs dia 30/04/2018  - VAGAS LIMITADAS - mediante o 

envio de documentação impressa e o comprovante do pagamento de R$ 100,00 (cem reais) efetuado na conta bancária do Banco 

Itaú S/A, Agência 7408, Conta corrente 06931, CNPJ 01.924.273/0001-95.  

Telefone para contato: (67) 9 9985-1286 - Mário Ney 

 

CONTRIBUIÇÃO CBC/ABCC 

> Elaboração do Material didático; 

> Envio de apostila básica via email (sob consulta); 

> Diploma de Comissário Estadual para os que atingirem 70% da nota da prova; 

> Possibilidade de filiação à ABCC para os que atingirem 70% da nota da prova. 

> Possibilidade de participação no EXAME PARA COMISSÁRIO NACIONAL em 2018 para os que atingirem 70% da nota da 

prova. 

 

Campo Grande (MS), 29 de março de 2018 

 

 
Carlos César Gimenes  
Presidente da FMSC 


