Secretaria de Esporte e Lazer

Campeonato Municipal de Futebol da 4ª Divisão
“Taça Manchester Paulista 2019”
Para realizar sua inscrição da Taça Manchester Paulista 2019:
1. Entre no site http://esporte.sorocaba.sp.gov.br/
2. Na seção DESTAQUES, clique na janela FUTEBOL 2018.
3. No menu lateral, clique em Taça Manchester Paulista
4. Faça o download dos arquivos “Ficha de Inscrição.xls”, “Declaração.pdf” e “Requerimento de
inscrição.doc”.
5. Preencha a ficha conforme orientação abaixo. E salve o arquivo com o nome de sua equipe e
“_manchester”. Por exemplo: osboleirosfc_manchester.xls
6. Envie a ficha preenchida no email: sgce@sorocaba.sp.gov.br
7. Pague a taxa de inscrição.
8. Entregue na SEMES a ficha de inscrição impressa e assinada, as declarações individuais
assinadas pelos atletas com firma reconhecida em cartório, o requerimento de inscrição
assinado e com firma reconhecida em cartório , ata de composição da diretoria atualizada e
registrada em cartório (conforme regulamento geral dos campeonatos municipais de futebol, art. 7) e
o comprovante de pagamento até o dia 10/01/2019.
9. Não haverá mais as carterinhas expedidas pela SEMES. Nos jogos os jogadores e comissão técnica
deverão apresentar o RG ou documento oficial com foto (CNH, passaporte, Reservista ou entidade de
classe) para confirmação ao mesário. O documento deverá ter no máximo de 10 anos da data de
expedição. DESTA FORMA, FAVOR VERIFICAR A DATA DOS DOCUMENTOS DOS INSCRITOS, E
SE NECESSÁRIO, ATUALIZAR.
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Favor observar as orientações abaixo:
 Preenchimento da Ficha de Inscrição















Preencher o nome de sua equipe em LETRA MAIÚSCULA, TAMANHO 16, CALIBRI (LINHA 4).
Posteriormente será realizado o cadastro dos atletas da equipe.
No campo RG digitar o número com separação de pontos (célula B8, LETRA MAIÚSCULA, TAMANHO
11, CALIBRI).
No campo NOME digitar o nome do atleta sem abreviações (célula C8, LETRA MAIÚSCULA,
TAMANHO 11, CALIBRI).
No campo CPF digitar o número com separação de pontos (célula D8, LETRA MAIÚSCULA,
TAMANHO 11, CALIBRI).
No campo DATA DE NASCIMENTO digitar a data no formato XX/XX/XXXX (célula F8, LETRA
MAIÚSCULA, TAMANHO 11, CALIBRI).
Será realizado o cadastro da comissão técnica da equipe.
No campo TÉCNICO digitar o nome do técnico sem abreviações (célula C40, LETRA MAIÚSCULA,
TAMANHO 11, CALIBRI).
No campo RG digitar o número com separação de pontos (célula E41, LETRA MAIÚSCULA,
TAMANHO 11, CALIBRI).
Repetir o procedimento para os campos AUX. TÉCNICO, MASSAGISTA E PREP. FÍSICO. Lembrando
que o preparador físico é obrigatório à apresentação no CREF.
Logo abaixo o responsável pela equipe terá que preencher o TERMO DE RESPOSABILIDADE,
colocando nome completo e número do RG.
Salve o arquivo com o nome de sua equipe e “_manchester”. Por exemplo:
osboleirosfc_manchester.xls.
Imprima em papel sulfite.
Depois de impressa assine o termo de responsabilidade.

 Preenchimento da Declaração de atleta





Deverá ser preenchido o nome da equipe conforme o nome colocado na ficha de inscrição.
Logo abaixo, preencher data, nome do atleta completo e sem abreviação, número do RG e CPF e a
data de nascimento.
Para finalizar, o atleta deverá assinar a declaração e reconhecer firma em cartório. Caso o atleta seja
menor de idade o pai/responsável legal deverá assinar e reconhecer firma.
As declarações preenchidas e assinadas deverão ser entregues juntos com os outros documentos
solicitados na Semes para efetivação da inscrição no campeonato.

 Preenchimento do Requerimento de inscrição






Deverá ser preenchido o nome da equipe conforme o nome colocado na ficha de inscrição.
Logo abaixo, preencher o nome do presidente sem abreviações, cores do uniforme, local de mando de
jogo.
Logo abaixo deverão ser preenchidos os dados para contatos atualizados. Sugerimos que indiquem
pelo menos 2 emails ativos e 2 telefones de contatos.
Para finalizar, o presidente ou representante legal deverá assinar a requerimento e reconhecer firma
em cartório.
O requerimento preenchido e assinado deverá ser entregue junto com os outros documentos
solicitados na Semes para efetivação da inscrição no campeonato.
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 Taxa de inscrição
O valor da taxa de inscrição da equipe será de R$ 178,09 (cento e setenta e oito reais e nove
centavos), que deverá ser recolhida no Banco ITAÚ (Agência 5865 - Palácio dos Tropeiros/Sorocaba), contacorrente nº 02360-9, e será destinado ao Fundo de Apoio ao Desporto Amador (FADAS).
Conforme Regulamento Geral artigo 5, parágrafo 6, não será permitida a inscrição com pagamento em
dinheiro. Somente serão aceitas as inscrições com a apresentação do comprovante de transferência (TED) ou
de depósito bancário, sendo VEDADO o depósito em caixa eletrônico.
Para efetivar a inscrição a equipe deverá apresentar ficha de inscrição impressa e assinada, as
declarações individuais assinadas pelos atletas com firma reconhecida em cartório, o requerimento de
inscrição assinado e com firma reconhecida em cartório, ata de composição da diretoria atualizada
eregistrada em cartório (conforme regulamento geral dos campeonatos municipais de futebol, art. 7) e o
comprovante de pagamento na SEMES - Rua Souza Pereira, 448 - Centro, nos seguintes dias e horários: 2ª
a 6ª feira, das 8h às 12h e das 13h às 17 horas, até o dia 10/01/2019.
Informações pelo telefone 3212-7280 nos ramais 7300, 7301 e 7304 ou pelo e-mail
sgce@sorocaba.sp.gov.br

