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DEPARTAMENTO DE ARBITRAGEM 
 

Ofício Circular 0001/Dep. Arb/2017. 

 

Belo Horizonte/MG, 05 de Abril de 2017. 

 

 

Assunto: CONVOCA ÁRBITROS PARA ENCONTRO MINEIRO 

 
 

   A Federação Mineira de Handebol, através de seu Departamento 

de Arbitragem, CONVOCA em âmbito estadual, todos os árbitros de Handebol, 

para participarem do Encontro Mineiro de Árbitros, a ser realizado na cidade de Juiz de 

Fora, nos dias 28, 29 e 30 de abril do corrente ano. 

   O Encontro Mineiro de Árbitros de Handebol terá por objetivo a 

ascensão de categorias aos árbitros formados e a atualização das regras, que serão 

aplicadas a partir do início das competições oficiais no estado de Minas Gerais, 

considerando assim, participação obrigatória dos árbitros que pretende atuar na 

temporada 2017. 

   A Federação por sua vez, custeará as despesas de hospedagem e 

alimentação para os 50 primeiros inscritos, caso não atinja o limite de 50 inscritos, será 

considerada as inscrições até às 23 horas do dia 14/04/2017. Os que inscreverem no 

encontro após a data limite ou após atingir o limite de vagas, serão responsáveis por 

suas respectivas despesas. 

   Para efetivar a inscrição no encontro, o (a) árbitro deverá 

encaminhar a ficha de inscrição (ANEXO I) para o e-mail 

dep.arbitragem@handebolminas.com.br, e levar indispensavelmente a ficha de forma 

impressa no encontro juntamente com os documentos pessoais: 1) RG, 2) CPF, 3) 

Comprovante de Residência, 4) PIS/PASEP, 5) Cartão Bancário, 6) 2 fotos 3x4, e 

entregar antes do início do evento aos diretores do Departamento de Arbitragem.  

   No encontro, será apresentado o reajuste da taxa de arbitragem 

para a temporada 2017, Regimento Interno e discutido demais assuntos pertinentes ao 

quadro de arbitragem. 

   O cronograma programático do evento será enviado ao e-mail do 

árbitro, juntamente com a confirmação da inscrição e as demais informações do 

encontro. 

   Quaisquer assuntos inerentes ao encontro, solicitamos que entre 

em contato. 

   Atenciosamente, 
  

    

 

Adilson Mattos 

Diretor de Arbitragem 

 

Luiz Fernando Andrade 

Diretor de Arbitragem 
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