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Preenchendo a Ficha de Inscrição 
 
 
 

1) No ato da inscrição, o Clube deve protocolar junto à secretaria da FES 

uma relação com os nomes de todos os atletas escritos na ocasião. O 

mesmo procedimento deve ser adotado nas inscrições posteriores 

conforme as datas pré-estabelecidas. 

 

2) A ficha de inscrição é padrão e está disponível no site da FES no 

endereço http://www.futebolcapixaba.com/downloads. Esta ficha deve 

ser preenchida em todos seus campos e diretamente no computador.  

 

3) Não serão aceitas fichas com rasuras, rasgadas, datilografadas ou 

manuscritas.  

 

4) Na ficha deve conter também uma foto (3x4) atual do atleta. Esta foto 

deve ser a igual a que será colocada na carteira do atleta. 

 

5)  Todas as Fichas devem conter autorização do Responsável com firma 

reconhecida em cartório, sempre que o atleta for menor de 18 (dezoito) 

anos no ato da inscrição, e assinatura do médico com carimbo e numero 

do C.R.M, atestando que o atleta está apto a praticar atividades 

esportivas. 

 

6) Para o 1º Registro do atleta são necessários que seja anexado junto à 

Ficha de Inscrição as cópias autenticadas da Certidão de nascimento, 

Carteira de Identidade ou Carteira de Trabalho, e C.P.F. 
a. Na falta da certidão de nascimento, o atleta não será 

registrado. 
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7) Caso não seja o primeiro registro do atleta, é necessário somente a 

Ficha de Inscrição completamente preenchida como expõe nos itens 2, 

3, 4 e 5 desta seção.  
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Preenchendo a Carteira de Identificação do 
Atleta 

 
 

1) A Carteira de Identificação do Atleta está disponível no site da FES no 

endereço http://www.futebolcapixaba.com/downloads. Esta Carteira 

deve ser preenchida em todos seus campos e diretamente no 

computador.  

 

2) A Carteira deve ser impressa colorida. 

 

3) Todos os campos devem ser preenchidos. 

a. Na opção Data de Nascimento os números devem ser separados 

por “/”. 

Ex.: 12/04/1978. 

b. Caso o atleta não possua o documento em questão, o campo 

deve ser completado com “ * “. 

Ex.: 

Identidade

* * * * * * . 

 

4) Se o atleta não for Federado na FES, é necessário que seja 

encaminhado ao Depto. Amador, via e-mail, os dados abaixo do atleta 

para que seja gerado o nº de Registro na FES. 

a. Nome Completo do Pai; 

b. Nome Completo da Mãe; 

c. Nome Completo do Atleta; 

d. Data de nascimento; 

e. Nº da Certidão de Nascimento; 

f. Nº da Carteira de Identidade; 

g. Nº de registro na CBF; 

h. Nacionalidade; 
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i. Naturalidade. 

 

5) Caso o Clube não saiba o nº de registro do atleta na FES ou na CBF, o 

clube deverá requisitar via e-mail – através dos e-mails 

registro@futebolcapixaba.com / deptecnico@futebolcapixaba.com / 

depamador@futebolcapixaba.com . A FES terá até 03 (três) dias úteis 

contados a partir da data de envio do e-mail para responder a 

solicitação. 

 

6) O Departamento da FES terá 04 (três) dias úteis para devolver ao Clube 

as Carteiras devidamente plastificadas. 

 

a. A FES somente devolverá as carteiras dos atletas que estiverem 

aptos para a disputa da Competição. 

b. Em hipótese alguma a FES encaminhará carteiras de atletas por 

meio dos Delegados ou Árbitros das partidas. 
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Procedimentos para Transferência de Atleta 
Amador vindo de fora do Estado 

 
 
 

1. Identificar em qual Clube e Federação o atleta está registrado. 

 

2. Entrar em contato DIRETAMENTE com a Federação de origem do atleta, 

e solicitar os dados bancários para o pagamento da taxa de transferência. 
 

3. Gerar o Boleto de Transferência do atleta pelo sistema da CBF, através 

do link (abaixo) pra que seja gerado o boleto de transferência.   
http://www2.cbf.com.br/cbf. 

  

4. Enviar a Federação de origem do atleta um ofício solicitando a 

transferência do atleta e anexando no ofício o comprovante de pagamento da 

taxa de transferência da Federação de origem.   
 

5. Somente após o envio do oficio solicitando a transferência, e a 

compensação bancária das taxas (CBF e Federação de origem), a Federação 

de origem irá transferir o atleta. 
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MODELOS DE OFÍCIO 
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Inscrição de atleta na Competição 
(Ofício em papel timbrado do clube). 

 
Ofício nº xx/2012 

Local, XX de janeiro de 2012. 

Ao Depto. Amador 

A/C XXXX 

 

REF: Inscrição de atletas. 

 

O XXX (NOME DO CLUBE) vem através do presente ofício, solicitar a 

inscrição dos atletas abaixo relacionados no Campeonato Estadual SUB XXX. 

 

1. João Carlos 

2. José Luiz 

3. Carlos Silva 

4. ... 

5. ... 

6. ... 

E assim sucessivamente. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Bentrano Silva 

Presidente 
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Transferência de atleta Amador 
(Ofício em papel timbrado do clube). 

 
Ofício nº xx/2012 

Local, xxxxxxx 

 

Ao Depto. de Registro e Transferência  

A/C xxxxxx 

 

REF: Transferência de atletas. 

 

O xxxxx (NOME DO CLUBE), filiado a Federação de Futebol do Estado do 

Espírito Santo – FES vem através do presente ofício, solicitar a Transferência 

do Atleta Amador XXXX, inscrito na CBF sob o nº xxxx.xxx. Segue abaixo 

comprovante de pagamento. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Atenciosamente, 

 

xxxxxxxxx 

Presidente 

 

 
 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO 
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