
Vitória /ES, 07 de Novembro de 2017 

EDITAL DA PROVA DE SELEÇÃO PARA O QUADRO BÁSICO DE ÁRBITROS 
E ASSISTENTES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DE 2018. 

 
DATA: 02/12/2017            DIA: Sábado         HORÁRIO: 10h 

LOCAL DA PROVA = Emef Aristóbulo Barbosa Leão - Av. Vitória 3010, Bento 
Ferreira - Vitória (entrada pela rua dos fundos - rua da Apae) 

 
PRÉ - REQUISITO PARA FAZER A PROVA 

Possuir Diploma de Árbitro, emitido pela FES, ou por outra Federação de Futebol do Brasil. 
 

INSCRIÇÃO 
Candidatos, da Grande Vitória ou oriundos de outros Estados, que não fizeram parte do Quadro 
Básico da FES de 2017, deverão se inscrever para fazer a prova, junto ao Departamento de 
Arbitragem da FES, dos dias 20 a 24 de novembro de 2017, das 16 às 20h (Bases de fora da 
Grande Vitória, ou Árbitros e Assistentes do interior que não fazem parte de base de arbitragem, 
deverão enviar correio eletrônico para deparbitragem@futebolcapixaba.com, informando o nome 
dos candidatos que irão fazer a prova, ou seu nome, até às 17h do dia 24/11/2017); 

 
DOCUMENTAÇÃO A SER ENTREGUE NA FES ENTRE OS DIAS 12 A 15 DE FEVEREIRO DE 

2018 DAS 16h ÀS 20h 
- Árbitros e Assistentes que não fizeram parte do quadro da FES de 2016 e/ou 2017: 
1) Xerox, autenticada em Cartório, da Carteira de Identidade ; 
2) Xerox do diploma de Árbitro ; 
3) Atestado Cardiológico, assinado por um cardiologista, onde conste estar apto a praticar 

atividades físicas, e atuar como Árbitro de Futebol de Campo (os selecionados para realização 
do Teste Físico deverão entregar até o dia 29.11.2017 às 20h); 

4) Laudo Oftalmológico (exame de vista) ; 
5) Atestado de Residência (cópia da conta de água, luz ou telefone, de onde reside) ; 
6) Atestado de Bons Antecedentes emitido pela Secretaria Estadual de Segurança Pública ; 
7) Xerox, autenticada em cartório, do Diploma, certificado, ou histórico que comprove ter 

concluído o ensino médio ou grau acima; 
8) Cópia do contracheque ou comprovante do recolhimento do INSS, se autônomo; 
9) Cópia do Pis/Pasep ou NIT; 
10) Foto 3X4, colorida e recente. 
Atenção: Toda documentação requerida deverá ser entregue dentro de envelope, tipo ofício, c/ o 
nome por fora.   
- Árbitros e Assistentes que fizeram parte do Quadro Básico da FES de 2016 e/ou 2017 , e que 
estão com toda a sua documentação em dia, deverão entregar o Atestado Cardiológico (:solicitado 
no item n.º 3) e a Cópia do contracheque ou comprovante do recolhimento do INSS, se autônomo 
(:solicitado no item de n.º 8). 

 
OBSERVAÇÕES 

a) Todos deverão se apresentar ao local de prova 30 minutos antes, munidos de 02 canetas 
esferográficas pretas feita em material transparente;  

b) Árbitros e Assistentes da Relação Nacional de 2017, estão dispensados da prova (também 
estão dispensados da prova os candidatos a RENAF 2017 que realizaram a avaliação escrita 
da CA/CBF e ENAF, com  aprovação); 

c) A duração da prova será de 60 minutos; 
d) Somente terão acesso ao recinto do local de provas os candidatos e fiscais de prova; 
e) Programa da Prova: Regras do Jogo, atualizadas, e confecção de Súmula e Relatório da 

Partida; 
f) Média para aprovação = 6,00. 
 

 
 

WILSON MARCELINO DIAS 
Presidente CEAF/ES 


