
OLÍMPIA FUTEBOL CLUBE 

 

DADOS PESSOAIS: 
 

Nome:___________________________________________________________ 

Data Nascimento: ___/___/____ RG:______________ CPF:________________ 

Naturalidade: _________________________________  Estado:_____________ 

Telefone: (___) ____________________ Celular: (___) ____________________ 

 

Endereço: ________________________________________________________ 

Bairro: _____________ CEP: ____________ Cidade: ___________ UF: ______ 

Grau de Escolaridade: ___________________   Email: ____________________ 

 

 

DADOS PESSOA RESPONSÁVEL (MENOR DE IDADE) 

 

Nome:___________________________________________________________ 

Grau Parentesco: ___________ RG:______________  CPF:________________ 

 

Endereço: ________________________________________________________ 

Bairro: _____________ CEP: ____________ Cidade: ______________UF: ____ 

Telefone: (___) ____________________ Celular: (___) ____________________ 

Email: ____________________ 

 

 

DADOS TÉCNICOS: 

 

Posição : _________________________ Peso: __________ Kg: ____________ 

Clube Anterior:  ____________________ Ano: _____Categoria: _____________ 

 

Possui Empresário: (    ) Sim  (   ) Não 

Nome: ____________________________Telefone: (__) ___________________ 

 

frente 



1. O Olímpia Futebol Clube estará promovendo processo de avaliação de jogadores, nascidos nos anos de 

2001, 2002, 2003, 2004 e 2005. 

 

2. A pessoa interessada deverá enviar  esta  ficha  de  cadastro  para  o  e-mail  olimpiafc@bol.com.br 

devendo comparecer ao local da avaliação a ser indicada pelo clube na data agendada para a avaliação, 

trazendo chuteira com travas adequadas a pratica de futebol de campo, bem como os seguintes 

documentos: 

1. Atestado Médico afirmando estar apto para atividades esportivas; 

2. Exame cardiológico; 

3. Exame de Covid; 

4. RG Original 

5. Termo de Responsabilidade assinado pelo responsável no caso de menores de idade; 

6. O atleta federado, deverá trazer o atestado liberatório para participar da avaliação. 

 

3. O interessado desde já declara ciência e aceita que o restante do uniforme para a prática desportiva será 

fornecida
 
pelo

 
clube,

 
bem

 
como

 
autoriza

 
a

 
utilização

 
e

 
eventual

 
divulgação

 
de

 
sua

 
imagem

 
pelo

 
clube .

 

4. Serão realizadas avaliações em grupos de 33 (trinta e três) inscritos no máximo, pelo período de 3 (três) dias, 

avaliando a capacidade técnica, física e tática na prática do futebol. 
 

5. O inscrito deverá comparecer a todos os dias de avaliações determinados pelo clube. 

 

6. O Clube se reserva no direito de dispensar o inscrito antes dos 3 (três) dias de avaliação ao seu exclusivo 

critério. 

 
7. No caso de maiores de idade, para os dias de avaliação no Estádio Tereza Breda, o Clube poderá fornecer 

aos interessados estadia e alimentação composta  de café da manhã, almoço e jantar, no custo de R$ 

350,00 (trezentos reais) por pessoa. 

 

8. Os atletas menores de idade deverão comparecer, nas datas agendadas acompanhados dos pais ou 

responsável devidamente autorizados por um de seus genitores em documento com firma reconhecida. 

 

9. Os inscritos desde já reconhecem de que o Futebol é um esporte de contato, declarando ciência dos riscos 

das atividades decorrentes da participação nesta avaliação, isentando o Olímpia Futebol Clube de qualquer 

tipo de responsabilidade em caso de acidente ou contusão, nada podendo reclamar ou reivindicar do Clube 

em nenhuma hipótese. 

 

10.  O clube não fornecerá qualquer declaração ou atestado para justificativa de falta escolar, caso o horário 

das avaliações coincidam com o horário escolar. 

 

11. Os documentos apresentados ficarão em definitivo de posse do Olímpia Futebol Clube. 

 

E, por estar em acordo, firmam o presente documento 

 

Olímpia, ______ de ____________________ de 2021. 

 

 

Assinatura: ____________________________  Assinatura: ____________________________ 

Nome Completo:________________________  Responsável Legal: _____________________ 

CPF: ____._____._____-___   CPF: ____._____._____-___ 

    Grau Parentesco: _______________________ 

 

verso 
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