CURRICULO ESPORTIVO
MODALIDADE TAEKWONDO
Objetivo: Participar do programa COMPETE BRASILIA, mantido pela Secretaria de Estado de Esportes do
Distrito Federal- Sesp, pois fui indicado pela FTO/DF para compor a equipe do DF na participação como
competidor no(a) ___________________________________________, evento este a ser realizado na cidade
de __________________________________ entre os dias ___________________________________, para a
concessão do beneficio de passagens terrestre ou aérea, conforme prevê a Portaria Normativa nº. 01, de 30 de
maio de 2008, que estabelece procedimentos para a concessão do incentivo previsto no Projeto “Compete
Brasília” e dá outras providencias.
Dados Pessoais:
Nome completo do Atleta:
CI/RG N°:
Idade:

Órgão Expedidor:
Sexo: (

) masculino

Estado:

CPF/MF:

( ) feminino Data de Nascimento:

Endereço Residencial:
Cidade:

Cep:

Telefones: Fixo:

Email:
Tempo de Filiado à Federação:

Tempo de residente em Brasília:

Agremiação indicadora (associação/academia) cadastrada:
Registro na FTO/DF sob o nº:

na CBTKD nº.

Graduação atual:

Responsável legal (caso menor de 18 anos):
Endereço comercial:
Nível e categoria indicados:
Informarei os títulos/colocações e pontuações auferidos na classificação do: (

) Infantil: (

) Cadete de 11 à

14 anos
( ) Júnior de 14 à 17 anos; ( ) sub 21 de 18 à 21 anos; ( ) Adulto de 15 à 29 anos; ( ) Máster de 30 à 55 anos
Serão apresentados os títulos conquistados dentro do período de dois anos. (internacional, nacional,
regional, estadual e estudantil)
1º. Nível Internacional: participou ou foi convocado para: Sul Americano, Seletiva Pré-Olímpica, Pan
Americano, Copa do Mundo ou Mundiais ou jogos Olímpicos. Participou de pré - seletivas e seletivas nacionais
oficiais pela CBTKD classificando-se até a 4° colocação. Tendo os resultados abaixo:
Participação/ evento
Local
Ano
Colocação

2º. Nível Nacional: participou ou foi convocado para: Campeonato Brasileiro, Brasileiro Universitário, Militar,
Copa Brasil e Seletiva Brasileira Fechada, do COB ou Regional ou circuito Olímpico, obtendo até a 4°
colocação. Tendo os resultados abaixo.
Participação/ evento
Local
Ano
Colocação

1

3º. Nível Estadual, classificação no Ranking do DF, Brasiliense, Seletivas oficiais e demais eventos
reconhecidos pela FTO/DF como oficiais, obtendo até o 4° lugar e com real possibilidade de compor a Seleção
Nacional. Tendo os resultados estaduais e regionais abaixo:
Participação/ evento
Local
Ano
Colocação

Outros:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Em anexo seguem: 1. Cópia de CPF/MF e da CI/RG. Quando o atleta for menor de idade, certidão de
nascimento e CPF e CI/RG do responsável; 2. Comprovante de residência dos últimos 2 (dois) anos (água, luz
ou telefone; 3. Anexo II: Formulário de passageiro (PREENCHIDO E ASSINADO).
Declaro que sou registrado e rankiado na FTO/DF, resido no Distrito Federal a mais de 2 anos, possuo a
idade mínima exigida de 10 anos, estou em plena atividade esportiva gozando de boa saúde física, mental,
sensorial e emocional e em condições de representar o Distrito Federal.
Declaro de acordo a lei, que todas as informações prestadas por mim no presente documento, a
FTO/DF, ao PROGRAMA COMPETE BRASILIA da Secretaria de Estado de Esporte do DF, são verdadeiras sendo
as mesmas de minha inteira responsabilidade. Declaro que não estou cumprindo pena imposta pela justiça
desportiva.
Comprometo-me ainda, em prestar informações sobre o resultado oficial final, títulos conquistados,
classificação ou colocação, apresentando as fotos probatórias da viagem e da participação.
Brasília/DF,.____de___________________de 20_______

Assinatura do atleta

Ass. do Resp. legal do atleta
caso menor de 18 anos
CPF/MF nº.: _____________________
CI/RG nº. ____________________
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