BOSQUE FORMOSA ESPORTE CLUBE
TERMOS E CONDIÇÕES - SELETIVA PARA ATLETAS DE FUTEBOL
BOSQUE FORMOSA ESPORTE CLUBE
DO CLUBE
O Bosque Formosa Esporte Clube - Formosa Esporte, pessoa jurídica de direito privado, entidade de prática
desportiva com sede na Rua Dr. Sinval Gonçalves de Oliveira, nº 101 – setor Bosque na Cidade de Formosa,
estado de Goiás, inscrita no CNPJ sob o nº 01.053.056/0001-77.
DA SELETIVA PROFI
A Seletiva Profi é um programa desenvolvido pelo Formosa Esporte com vistas a avaliar e selecionar jogadores
de futebol, seja ele amador, semi profissional ou profissional, para fazer parte do elenco profissional do Formosa
Esporte para a temporada de 2019.
DOS PARTICIPANTES
Poderão participar da Seletiva Profi jogadores do sexo masculino nascidos entre os anos de 1993 e 2001, que se
enquadre em uma das situações abaixo:




Jogador Amador: é aquele jogador que nunca disputou partida de futebol profissional e cujo nome não
figura na relação de atletas profissionais da CBF;
Jogador Semi Profissional: é aquele jogador que já disputou partidas em âmbito profissional e que
oficializou o seu retorno a disputas de ligas amadoras (reversão);
Jogador Profissional: é aquele jogador que disputa competições profissionais e cujo nome figura na
relação de atletas profissionais da CBF.

DOS OBJETIVOS
A Seletiva Profi tem o objetivo de selecionar jogadores que irão fazer parte do elenco profissional do Formosa
Esporte para a disputa do Campeonato Brasiliense da 1ª Divisão de 2019.
DOS BENEFÍCIOS AOS ATLETAS APROVADOS
Os atletas que forem aprovados na Seletiva Profi terão os seguintes benefícios:
 Participação no Campeonato Brasiliense da 1ª divisão;
 Contrato de Atleta Profissional com duração de 3 meses;
 Salário de R$ 1.050,00, (hum mil e cinquenta reais) mensais durante a vigência do contrato;
 Carteira de trabalho assinada como Atleta Profissional de Futebol;
 Direito a 13º salário, férias e 1/3 de férias proporcionais ao período de contrato;
 Recolhimento de FGTS e contribuição previdenciária ao INSS durante a vigência do contrato;
 Alimentação, hospedagem e transporte durante a vigência do contrato;
 Assistência médica e fisioterápica durante a vigência do contrato.
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DOS ATLETAS APROVADOS
Os atletas aprovados terão seus contratos vigentes de Jan/2019 a Mar/2019, podendo ser estendido, conforme
rendimento técnico de cada atleta.
DO FUNCIONAMENTO DO PROCESSO SELETIVO
A SELETIVA PROFI 2018/2019 é dividida em duas fases:
Fase classificatória
Na fase classificatória 30 (trinta) atletas serão avaliados por uma junta de avaliadores do Formosa Esporte. A
avaliação ocorre durante uma semana, iniciando na quarta-feira e encerrando no sábado com a divulgação do
resultado dos atletas classificados para a fase final. Durante a fase classificatória os atletas participam da
seguinte programação de treinamentos:
DIA DA SEMANA
QUARTA-FEIRA

MANHÃ
Apresentação da metodologia de trabalho

TARDE
Treino

QUINTA-FEIRA

Treino

Treino

SEXTA-FEIRA

Treino

Treino

Jogo Treino

Divulgação dos nomes dos classificados

SÁBADO

A fase classificatória ocorrerá entre os dias 19/dez/2018 e 22/dez/2018. As 30 vagas são distribuídas nas
seguintes posições:
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Goleiros - 4 vagas



Zagueiros - 6 vagas



Laterais - 4 vagas



Volantes - 5 vagas



Meias - 5 vagas



Atacantes - 6 vagas

Fase final
Nesta fase todos os atletas que foram classificados na fase classificatória serão avaliados por uma junta de
avaliadores do Formosa Esporte. A avaliação ocorre durante uma semana, iniciando na quarta-feira e
encerrando no sábado com a divulgação do resultado dos atletas aprovados para assinarem contratos com a
equipe profissional. Durante a fase final os atletas participam da seguinte programação de treinamentos:
DIA DA SEMANA
QUARTA-FEIRA
QUINTA-FEIRA
SEXTA-FEIRA
SÁBADO

MANHÃ
Entrevista com treinador
Treino
Treino
Jogo Treino

TARDE
Treino
Treino
Treino
Divulgação dos nomes dos aprovados

A fase final ocorrerá em janeiro/2019, entre os dias 02/jan e 05/jan.
DO NÚMERO DE ATLETAS CLASSIFICADOS E APROVADOS
Não há número definido de atletas a serem classificados e/ou aprovados, nem tampouco obrigatoriedade de
seleção por parte do CLUBE. O número de classificados e/ou aprovados varia e depende única e
exclusivamente do desempenho dos atletas.
DA INSCRIÇÃO
Para participar o atleta deverá acessar o site: www.formosaesporte.com/seletivaprofi e preencher o formulário de
inscrição, baixar o boleto e efetuar o pagamento na rede bancária ou nas casas lotéricas. Após isso o
departamento administrativo do Formosa Esporte entrará em contato para confirmação da inscrição.
DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO
O valor da inscrição é R$ 650,00, (seiscentos e cinquenta reais).
DOS SERVIÇOS INCLUSOS
Ao pagar a taxa de inscrição o atleta terá direito aos seguintes itens:
 Participação nas atividades da fase classificatória;
 Quatro refeições diárias (café da manhã / almoço / jantar / lanche noturno);
 Hospedagem tipo standard em alojamento com chuveiros aquecidos;
 Material coletivo de treinamento (bolas, coletes, cones, redes, traves, etc.)
DOS SERVIÇOS NÃO INCLUSOS
A taxa de inscrição NÃO alcança os seguintes itens:
 Transporte até Formosa-GO e nem de Formosa-GO até a cidade de origem do atleta;
 Material individual de treinamento (chuteira, calção, meia, camisa, luvas, caneleiras);
 Itens de higiene pessoal (sabonete, shampoo, creme dental, etc.);
 Atestado médico liberatório para a prática de futebol.
DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO
O atleta participante deverá apresentar e/ou trazer os seguintes documentos/materiais:
 Apresentar comprovante de pagamento da taxa de inscrição (pagamento somente via boleto);
 Apresentar atestado médico liberatório para a prática de futebol com data não superior a 30 dias
contados retroativamente da data de início da seletiva;
 Trazer materiais de treinamento, sendo que as meias e o calção devem ser na cor verde e a camisa na
cor branca.
DA NÃO UTILIZAÇÃO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO
Caso o atleta tenha onde se hospedar e se alimentar, pagará a taxa inscrição no valor de R$ 250,00, (duzentos e
cinquenta reais). Para isso basta informar no momento do preenchimento do formulário de cadastro, marcando o
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campo "Vou arcar com a minha hospedagem e alimentação". Não há como alterar a modalidade de hospedagem
e alimentação após o pagamento do boleto.
DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
O atleta será avaliado em aspectos técnicos, táticos e disciplinares.

Formosa, GO, 01 de novembro de 2018.
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