
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SMEL  

Gerência de Promoção e Apoio ao Futebol Amador - GEPFA 
 

 

 

INSTRUÇÃO PARA INSCRIÇÕES: COPA CENTENÁRIO – EDIÇÃO 2019 
 

SEGUIR AS ORIENTAÇÕES ABAIXO PARA PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS. 

NÃO SERÃO ACEITOS FORMULÁRIOS PREENCHIDOS MANUALMENTE. 

TODOS OS CAMPOS DEVEM SER PREENCHIDOS. 

 

FORMULÁRIO: COMPETIÇÃO ESPORTIVA COLETIVA – INSCRIÇÃO DE EQUIPE FORMULÁRIO: COMPETIÇÃO ESPORTIVA COLETIVA – AUTORIZAÇÃO PARA 
PARTICIPAÇÃO DE ATLETA MENOR NÃO-EMANCIPADO 

 CABEÇALHO: 
 Nome do evento / ano: Copa Centenário / 2019; 
 Nome da entidade: deve ser escrito o nome da equipe; 
 Módulo: para as categorias infantil, juvenil/sub-17 e master, marcar o campo 

“NÃO SE APLICA”. 

 CABEÇALHO: 
 Nome do evento / ano: Copa Centenário / 2019; 
 Nome da entidade: deve ser escrito o nome da equipe; 
 Módulo: para as categorias infantil, juvenil/sub-17 e master, marcar o campo 

“NÃO SE APLICA”. 

 DADOS DO PRESIDENTE E DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE: 
 Nome de registro: nome constante do documento de identificação; 
 Nome social: somente caso se trate de pessoa travesti ou transexual e com 

esse nome deseje ser identificada; 
 E-mail: adicionar, caso tenha; 
 Anexar cópia de seus documentos, conforme solicitado no formulário. 

 DADOS DO ATLETA MENOR NÃO-EMANCIPADO: 
 Nome de registro: nome constante do documento de identificação; 
 Nome social: somente caso se trate de pessoa travesti ou transexual e com esse 

nome deseje ser identificada; 
 E-mail: adicionar, caso tenha; 
 Anexar cópia de seus documentos, conforme solicitado no formulário. 

 DADOS DO EQUIPAMENTO ESPORTIVO EM QUE ATUA COMO MANDANTE: 
 Nome do equipamento esportivo: nome do campo em que atua como 

mandante; 
 Nome do gestor do equipamento esportivo: nome do gestor local, da pessoa 

que cuida da agenda do campo; 
 Telefone: telefone do gestor do equipamento esportivo; 
 Infraestrutura: marcar somente o que existe no campo. 

 DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL PELO MENOR NÃO-EMANCIPADO: 
 Nome de registro: nome constante do documento de identificação; 
 Nome social: somente caso se trate de pessoa travesti ou transexual e com esse 

nome deseje ser identificada; 
 E-mail: adicionar, caso tenha; 
 Anexar cópia de seus documentos, conforme solicitado no formulário. 

 

 RELAÇÃO DE ATLETAS: 
 Nome de registro: nome constante do documento de identificação; 
 Nome social: somente caso se trate de pessoa travesti ou transexual e com 

esse nome deseje ser identificada; 
 Anexar cópia dos documentos de todos os atletas, conforme solicitado no 

formulário. 
 

OBS: Neste formulário deve conter a assinatura do responsável legal que fizer o 
preenchimento. 
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OBS 1: Este formulário deve ser impresso frente e verso e entregue na Secretaria de 
Esportes exclusivamente durante o período de inscrição. 
OBS 2: Neste formulário deve conter a assinatura do presidente e do representante 
da entidade. 
OBS 3: Qualquer PARTICIPANTE MENOR NÃO-EMANCIPADO deverá apresentar o 
formulário de autorização de participação, preenchido e assinado pelo seu 
responsável. 

 


