
SELETIVAS 
Centro de Excelência Esportiva Judô 

 
Nos termos do convênio nº 83/2021 celebrado junto ao Governo do Estado 
de São Paulo, a Secretária de Esportes e Lazer do Município de São Bernardo 
do Campo, tornamos público aos atletas da modalidade Judô, e que se 
enquadrem nos pré-requisitos estabelecidos neste regulamento de 
seletiva, em especial para aqueles atletas que encontram-se participando 
do Centro de Excelência de Judô do Ibirapuera, que nos dias 03 à 05 de 
setembro p.f., estarão sendo realizadas as seletivas para a escolha de 70 
atletas que irão compor o grupo do Projeto do Centro de Excelência 
Esportiva de Judô – São Bernardo do Campo, sendo que 40 destes atletas 
participarão em regime integral de treinamento e terão disponibilizados 
alojamento no próprio local do projeto e 30 atletas participarão em regime 
parcial de treinos. 
 
Informações relevantes aos atletas: 
 

a) Somente poderão participar deste processo seletivo atletas, masculinos 
e femininos, nascidos entre os anos de 2000 a 2006 (15 a 21 anos de 
idade); 

b) Com graduação mínima de faixa ROXA para masculino e faixa VERDE para 
o feminino. 

 
Das inscrições para a seletiva: 
 
As inscrições deverão ser realizadas entre os dias 23 à 31/08 pelo e-mail 
gabinete.esportes@saobernardo.sp.gov.br, onde deverão ser apresentados 
a ficha cadastral do atleta (modelo anexo), juntamente com o curriculum 
esportivo onde conste os principais resultados obtidos pelo atleta nas 
competições. 
 
Exclusivamente para o período das seletivas (03 à 05/09), os 80 primeiros 
atletas inscritos terão direito a alojamento no Centro de Excelência 
Esportiva durante as seletivas, sendo que todos os atletas inscritos e 
aprovados para a seletiva terão alimentação completa (café da manhã, 
almoço, lanche e jantar). 
 
Os atletas aprovados para a seletiva deverão trazer kimono e roupas 
apropriadas para atividades físicas, tais como: tênis, shorts, camisetas, etc. 
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Para aqueles que ficarão alojados se faz necessário trazer produtos de 
higiene pessoal, roupas de cama e banho. 
 
Das Seletivas 
 
Sendo aprovada a inscrição para a seletiva, informação esta que o atleta 
receberá por email, o atleta deverá apresentar-se até as 10hrs do dia 03/09 
(sexta feira) no Centro de Excelência Esportiva situado na Arena Olímpica 
São Bernardo à Rua Tiradentes, 1.200 – Vila do Tanque – SBCampo – CEP. 
09780-265 
Os treinos de avaliação física e técnico de tatame, ocorrerão nos dias 04 e 
05/09, sendo que o resultado final com o nome dos atletas selecionados 
serão disponibilizados até o dia 10/09. 
 
Dos Benefícios Concedidos pelo Projeto do Centro de Excelência Esportiva 
de Judô: 
 
Os 70 atletas selecionados para o Projeto do Centro de Excelência serão 
acompanhados por técnicos de notórios conhecimentos na modalidade, 
além de equipe multidisciplinar composta de psicólogo, fisioterapeuta e 
assistente social. Serão disponibilizados materiais esportivos, tais como: 
kimono, agasalho, camiseta, bermuda, kit passeio e competição, bem como 
alimentação completa (café da manhã, almoço, lanche diurno, jantar, lanche 
noturno), e ainda serão beneficiados por Plano de Saúde e Seguro de Vida. 
Serão disponibilizados ainda 40 vagas de alojamento para acomodação dos 
atletas. 
 
Os atletas selecionados para o Projeto do Centro de Excelência Esportiva, a 
partir de 01/01/2022 estarão obrigatoriamente vinculados ao proponente 
(entidade esportiva) que representará o município de São Bernardo do 
Campo junto a Federação Paulista de Judô e demais órgãos representativos 
da modalidade, proponente este que deverá ser reconhecido por meio de 
lei autorizativa municipal para esta finalidade, sendo de responsabilidade do 
proponente o custeio de todas despesas federativas pertinentes ao Projeto.  
 

São Bernardo do Campo, em 13 de agosto de 2021. 
 
 

Alex Mognon 
Secretário de Esportes e Lazer 



 
(Modelo) 

Ficha Cadastral de Inscrição Seletiva Judô 
Projeto Centro de Excelência Esportiva São Bernardo do Campo 

 
 

 

Cadastro do Atleta 

Nome Completo:     

Data de Nascimento:       Idade:       

CPF:       RG:       

Endereço:               

Bairro:       Município:       

CEP:       Telefone:       

E-mail:               

Estuda?:  (     ) sim   (     ) não Especifique:           

Trabalha?:  (     ) sim   (     ) não Profissão:         

Modalidade:  Judô       Categoria:       

Responsável pelo Atleta:         

Grau Parentesco:       Telefone:       

          
Estou ciente das regras que tratam a presente seletiva, bem como me comprometo a adotar 
todas as medidas de segurança estabelecidos no protocolo de prevenção da COVID-19. 
Informo ainda, que o Técnico responsável pelo atleta encontra-se ciente e autorizou a 
participação do atleta nesta seletiva.  
          

    Local, em ______, de agosto de 2021    

          

               

  Assinatura Atleta ou Responsável    

           
Atenção: Não esquecer de incluir o curriculum esportivo       

 
 


