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CREDENCIAMENTO NACIONAL DE TÉCNICOS 2018
O Credenciamento Nacional de Técnicos (CNT) da CBJ, visa a agilizar os
procedimentos de participação, assim como dispor de uma melhor
organização e o conhecimento antecipado de quais são os técnicos aptos a
atuarem nos eventos do calendário anual da CBJ.
Serão disponibilizados dois (02) períodos de credenciamento em 2018:
1. Do dia 15 de março até o dia 30 de março de 2018.
PROVA DO PERÍODO 1: Do dia 02 de abril ao dia 11 de abril de 2018.
2. Do dia 02 de julho até o dia 13 de julho de 2018.
PROVA DO PERÍODO 2: Do dia 16 de julho ao dia 25 de julho de 2018.
Abertura da plataforma as 09h00 e encerramento as 18h00. *Horários
de Brasília
Não aceitaremos solicitações de credenciamentos e provas fora das datas
estipuladas nas janelas mencionadas acima.

O Credenciamento Nacional de Técnico (CNT), somente será efetivado para
os técnicos que apresentarem as seguintes condições:
 Estar em situação REGULAR em sua Federação estadual;
 Ter o seu registro de técnico na plataforma ZEMPO;
 Possuir a identidade do Conselho Regional de Educação Física
(CREF) atualizada e válida para o ano em curso.

O PROCESSO
Para realizar o CNT, TRÊS ETAPAS serão necessárias:
ETAPA 1: TÉCNICO
Antes da FEDERAÇÃO realizar as inscrições, os técnicos interessados e já
cadastrados no Zempo, deverão seguir os procedimentos abaixo:
I. Acessar seu usuário no ZEMPO e:
 Inserir foto (formato documento 3 x 4 com fundo branco);
 Atualizar os dados editáveis (e-mail, celular, telefone, entre outros);
 Preencher (ou corrigir) o número do CREF e em seguida inserir o
arquivo com a imagem da cédula de identificação do CREF (frente e
verso) no local especificado.
ETAPA 2 – FEDERAÇÃO:
I.
II.

No site zempo.com.br; entrar na aba EVENTOS > CALENDÁRIO
NACIONAL > CREDENCIAMENTO NACIONAL DE TÉCNICOS 2018;
Inscrever/credenciar todos técnicos que estão com os dados
atualizados.

ETAPA 3: TÉCNICO
I.

Fazer a prova de atualização dentro do período estipulado no
presente documento.

Somente após aprovação, o técnico será considerado CREDENCIADO e
estará apto a participar dos eventos nacionais da CBJ.

INFORMAÇÕES DA PROVA
A prova será objetiva, terá duração máxima de 20 minutos e será realizada
por intermédio do sistema Zempo. Os técnicos deverão atingir a média de
60% de acertos, podendo realizar até 03 (três) provas diferentes, dentro do
período estipulado no presente documento. O sistema considerará o
melhor resultado alcançado.
O Zempo informará o resultado de cada prova imediatamente após o
término da mesma.
Caso o técnico seja aprovado na primeira prova, as demais serão opcionais.
O conteúdo da prova tem como base o REGULAMENTO NACIONAL DE
EVENTOS DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (RNE-CBJ) do ano de
2018.
O Credenciamento Nacional de Técnicos 2018 é OBRIGATÓRIO para todos
os técnicos que queiram atuar nos eventos da CBJ no ano em questão.
Só será permitida a atuação dos técnicos devidamente credenciados.

