
 

 

 

Rio de Janeiro, 19 de junho de 2019. 

CIRCULAR nº 12/19 

Ref.: EXAME NACIONAL DE ARBITRAGEM 

 
 

Ilmo. Srs. Presidentes, 

 
 

A Gestão Nacional de Arbitragem oficializa a abertura da inscrição para o EXAME NACIONAL DE 

ARBITRAGEM para as categorias de “Nacional A” e “Aspirante a FIJ” (Continental), durante o período de 24 

de junho a 12 de julho. O exame será durante o Campeonato Brasileiro de Veteranos e Katas, realizado nos 

dias 20 e 21 de julho de 2019. Às 13h do dia 20 de julho haverá uma reunião com todos os candidatos e em 

seguida, o exame ocorrerá. 

 
Os árbitros interessados deverão realizar suas inscrições através da plataforma ZEMPO e a mesma deverá 

ser homologada por sua respectiva federação. O valor do exame será de R$350,00 e após inscrição, o ZEMPO 

gerará o boleto para pagamento. Na semana seguinte, após o fim do período, será divulgada a lista com o 

nome dos candidatos aptos a realizá-lo. A Federação deverá recolher dos candidatos, os documentos 

comprobatórios para a realização do exame. Abaixo, as regras para realização: 

 
 Candidatos para NACIONAL “A” 

 

1. Um (01) ano de carência como Nacional “B”. 

2. Apresentar declaração de sua federação de efetiva atuação/colaboração em seu estado. 

3. Recolhimento da taxa de inscrição pré-estabelecida. 

4. Prestar uma prova escrita de conhecimento elementar de espanhol, sendo esta eliminatória, 

portanto exigindo um aproveitamento mínimo para a sua aprovação. 

OBS: Os dados pessoais do candidato serão conferidos na “Plataforma Zempo”, caso haja alguma 
divergência de informações serão pedidos apresentação de comprovantes. 

 
Candidatos para ASPIRANTE A FIJ (Árbitro Continental) 

 
**Ter curso superior completo, com a apresentação da devida documentação (diploma ou 
certificado de conclusão de curso fornecido pela universidade). 
** item obrigatório no momento inscrição. Deverá ser enviado por email ao coordenador nacional 
de arbitragem professor Edison Minakawa. 

 

1. Declaração de sua federação de efetiva atuação/colaboração em seu estado. 

2. Ter graduação mínima como faixa preta Ni-dan (2º dan). 

3. Ter dois anos (02) de carência do último exame. (2017/16/15/, etc). 



 

 

 

4. Ter domínio da língua espanhola no nível intermediário. 

5. Recolhimento da taxa de inscrição pré-estabelecida. 

6. Ter participado no período de carência de 02 (dois) Campeonatos Brasileiros (de Classe e/ou 

Regional) e/ou Seletiva Nacional. 

 

OBS: Os dados pessoais do candidato serão conferidos na “Plataforma Zempo”, caso haja alguma 
divergência de informações serão pedidos apresentação de comprovantes. 

 
 

Atenciosamente, 
 

 
 

Silvio Acácio Borges 
Presidente 


