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AVALIAÇÃO OFICIAL DAFUTTALENTS 

COMA PRESENÇA DO OBESRVADOR TECNICO DO JUVENTUDE 

 

                                                 CURITIBA-PR 

 
REALIZAÇÃO FUTTALENTS 

 

Para dúvidas e melhores esclarecimentos, entrar em contato através do telefone (41) 9 8438-6505.  

A avaliação vai acontecer dia 27 de Outubro (Terça-Feira), categorias Sub13 [2007,2008] (09:00hrs), 

Sub15[2005,2006] (09:50hrs), Sub17[2003/2004] (10:40hrs), Sub19[2001/2002] (11:30hrs). Serão 22 vagas  por 

categoria, sendo assim, 88 ao todo.  

 

Endereço: R. Antônio Chemin, 117 - Roça Grande, Colombo - PR, 83403-5159(Sítio do Caqui) 
 

Este regulamento deverá ser devidamente assinado pelo responsável do atleta e ser entregue no dia da avaliação.  

 

Se o atleta for maior de idade, ele mesmo pode assinar. Não sendo obrigatório a presença do responsável no dia do 

teste.  

 

A responsabilidade da organização do evento é da empresa Futtalents Ensino de Esporte Limitado, inscrito sob o 

CNPJ: 31303446/0001-19. 

 

Por qual se reserva no direito de cobrar a taxa de R$50,00 (cinquenta reais) para pagamento antecipado. 

 

Não será possível o pagamento na data do teste! 

 

Antes de efetuar o pagamento, nos mande uma mensagem perguntando se há vaga para a sua posição.  

 

(  ) Para pagamento antecipado  segue a conta abaixo.  

 

 (ENVIAR COMPROVANTE PARA O NÚMERO: 41 9 8438-6505).   

 

BANCO: BRADESCO  

AG:         0780 

CC:         0022995-4. 

 

FUTTALENTS ENSINO DE ESPORTES LIMITADO. 

CNPJ:31.303.446/0001-19. 

 

 

Esta avaliação é oficial da Futtalents com a presença do avaliador técnico Péricles Da Costa (JUVENTUDE) 

 

Nos jogos avaliativos, teremos apoio para realizar pronto atendimento em caso de emergências que necessitem de 

primeiros socorros básicos e deixamos claro que quaisquer ônus ou complicações posteriores bem como tratamento 

médico e/ou hospitalar se necessário, transcorrem por conta do responsável do atleta. 

Cada atleta poderá levar atestado médico ou assinale sim (   ) se você se responsabiliza pela saúde do seu filho. 

Me responsabilizo pela saúde do meu filho: ................................................................. 

 

Para participar da avaliação é de responsabilidade do atleta apresentar-se devidamente uniformizado usando: camiseta 

branca ou verde, short preto ou branco ou verde, sem marcas de clubes. 

No caso de Goleiros, levar o próprio uniforme ou roupa de preferência. 
A empresa organizadora do evento fornecerá um colete numerado na hora do jogo para cada atleta. 

O colete deve ser devolvido ao final da partida. 

 

Como vai acontecer a avaliação... 
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A avaliação é realizada através de um jogo de 40 minutos onde o atleta deverá mostrar todas suas qualidades e 

habilidades técnicas nesta modalidade (futebol), jogo este observado pelo avaliador técnico Péricles da costa. 

Não se esqueça de utilizar máscara, levar sua garrafa de água e utilizar álcool em gel.  

 

Por favor, indicar a sua posição abaixo. Os times serão pré-montados e no dia do teste é só você chegar no horário de 

sua categoria.  

 

1 -Posição___________________________.  

 

 

Cada atleta deverá levar sua bebida de preferência para ingerir antes, durante ou depois do processo seletivo. 

O avaliador técnico está preparado para descobrir grandes talentos e potencialidades criando assim novas oportunidades 

e cabe a ele as decisões e avaliações, ficando vetada a opinião dos responsáveis ou dos atletas. 

O resultado da seletiva estará disponível no site da Futtalents dia 03 de Novembro de 2020. 

Aos atletas que não se encaixarem no perfil do clube Juventude poderá ser indicado pela Futtalents para outros clubes 

aqui no Brasil. 

Os aprovados vão permanecer no clube por um período 07 a 15 dias para as avaliações finais. 

As despesas por conta de cada atleta. 

 

Eu ______________________________________________________  

                                                  Portador(a) do RG_____________________________ 

                                                    Responsável pelo atleta: ________________________  

 

      Telefones para contato:____________________________ 

 

 

 

Li e estou ciente e aceito o regulamento para participação do processo seletivo de jogadores do JUVENTUDE 

 

Posição de jogo do atleta ___________________ 

 

Data de Nascimento: ______/______/________ 

 

 

________________________________________________ 

ASS: do responsável 

 

 

 

 

 

 


