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PROJETO DE AUXÍLIO/MANUTENÇÃO À ATLETAS PROFISSIONAIS. 

ATUALIZAÇÃO DE CRONOGRAMA 

 

1. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

1.1. Apresentamos a atualização do cronograma do processo seletivo, com a inclusão da 
data de análise e aprovação final da lista nominal, que serão feitas pelo Comitê Olímpico do 
Brasil. Também foi incluída a data da divulgação final dos atletas selecionados. 

ETAPA DATA 

Divulgação do processo e inscrições 23/11/2020 a 01/12/2020 

Análise de inscrições e documentos 02/12 a 03/12 

Resultado preliminar de classificação 04/12 

Período de recurso 05/12 a 07/12 

Resposta aos recursos 08/12 

Resultado preliminar do processo seletivo 08/12 

Alálise e aprovação final da lista nominal pelo Comitê 
Olímpico do Brasil 

11/12 

Resultado final divulgado no site da CBGolfe 14/12 

 

1.2 A convocação para assinatura do termo de assunção acontecerá logo após a divulgação do 
resultado final. 

1.3 Os atletas selecionados deverão apresentar atestado médico de que possuem boa condição 
física para a prática de esporte de alto rendimento (o modelo de atestado segue no ANEXO II). 

 

2.0 DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS 

2.1 A solicitação de esclarecimento a respeito de condições deste Edital e de outros assuntos 
relacionados a presente seleção deverá ser realizada até o 30/11/2020, de forma eletrônica pelo 
e-mail operacoes@cbgolfe.com.br. 

2.2 As dúvidas e questionamentos serão respondidos em até um dia últil. 

 

3.0 DISPOSIÇÕES FINAIS 

3.1 Os resultados do Processo Seletivo serão divulgados no sítio www.cbgolfe.com.br 

3.2 Após a definição dos beneficiados, os (as) atletas formalizarão um termo de assunção com a 
CBGolfe onde constará as obrigações e responsabilidades das partes. 
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3.3 Serão definidas as metas para o ano de 2021, que servirão de acompanhamento e avaliação 
da evolução dos (as) atletas. Essas avaliações serão parte do processo de continuidade do 
recebimento do benefício. 

3.4 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela CBGolfe. 

 

 

 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLFE 

DEPARTAMENTO TÉCNICO 

 

SÃO PAULO, 24 DE NOVEMBRO DE 2020. 


