AVALIAÇÃO TÉCNICA
NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA ATLETA E RESPONSÁVEL
Durante todo o período de avaliação, o clube não se responsabiliza por: ESTADIA, TRANSPORTE ou ALIMENTAÇÃO.

INSCRIÇÃO SOMENTE COM A APRESENTAÇÃO DO ATESTADO MÉDICO
O atestado deverá ser um laudo médico, assinado e carimbado com o número do CRM (Sem este não será realizada a
inscrição)
TODOS OS ITENS CITADOS ABAIXO SÃO SUJEITOS À EXCLUSÃO DO TESTE / AVALIAÇÃO TÉCNICA
1. PROIBIDO, a entrada de pais, responsáveis ou amigos no campo de avaliação;
2. PROIBIDO, contato com avaliadores antes, durante e depois da avaliação;
3. PROIBIDO, gritar ou dialogar com os jogadores em teste;
4. PROIBIDO, o jogador em teste se ausentar do grupo ou do campo de avaliação para dialogar com os pais, responsáveis
ou amigos;
5. PROIBIDO, camisa de outro clube seja nacional ou internacional.
NORMAS E PROCEDIMENTOS:
1. Caso o Goiânia Esporte Clube ache necessário, poderá encerrar a avaliação ou dispensar o jogador em teste a
qualquer momento;
2. O resultado da avaliação será fornecido somente no último dia de teste, os jogadores deverão comparecer e
permanecer até o final de todo o processo de avaliação;
3. As duas fichas, de inscrição e normas, deverão ser apresentadas no ato da inscrição com a devida assinatura do pai
ou mãe do jogador a ser avaliado. Em anexo, o jogador deverá apresentar: atestado médico, declaração escolar ou
certificado de conclusão do ensino médio, cópia do RG do pai ou mãe, cópia do RG do jogador a ser avaliado;
4. Somente será avaliado o jogador que estiver devidamente inscrito para a determinada data, local e horário;
5. Poderá facilmente ocorrer avaliações em que nenhum jogador em teste seja aprovado. Portanto o Goiânia Esporte
Clube não tem nenhuma obrigação com o jogador em teste. Tudo dependerá da comparação entre jogador em teste e
atleta federado no Goiânia Esporte Clube;
6. Os dias, horários e locais das avaliações, serão os estabelecidos pelo Goiânia Esporte Clube. Em hipótese alguma o
jogador em teste poderá escolher os mesmos. Sendo a programação totalmente não sujeita a alterações;
7. O jogador aprovado na primeira avaliação (semana teste), seguirá em teste para a segunda e terceira etapas, agora
junto com o grupo de jogadores federados da base do Goiânia Esporte Clube. Podendo ser reprovado ou não pelo
treinador da respectiva categoria;
8. Em caso de chuva, a confirmação ou cancelamento da avaliação, somente no local agendado;
9. O jogador em teste deverá apresentar o mínimo de condicionamento físico para conseguir realizar os fundamentos
básicos do futebol. Portanto é necessário que antes de efetuar sua avaliação técnica no Goiânia Esporte Clube, o jogador
realize treinos preparatórios, específicos para o futebol;
10. No dia da avaliação, o atleta deverá comparecer com camisa, calção e meião, todos na cor branca (exceto o goleiro)
ou logicamente com o uniforme claro do Goiânia. Os materiais: chuteira e caneleira são indispensáveis;
11. Todos os documentos apresentados para inscrição serão arquivados no Departamento de Futebol Amador.
Portanto não serão devolvidos, em hipótese alguma;
12. O Departamento de Futebol Amador mantém um protocolo de avaliação que utiliza-se de circuito com exercícios
técnicos, fundamentos e minijogos, onde serão pré-selecionados alguns jogadores para continuar em teste
juntamente com o grupo de atletas federados no Goiânia Esporte Clube.

O Futebol é um esporte de intenso contato físico. Portanto o Goiânia Esporte Clube não se responsabiliza de maneira
alguma por contusões, lesões ou traumas que possam vir a acontecer com o jogador em avaliação, sendo

expressamente proibido que jogador federado ou com vínculo com outras equipes do Brasil ou exterior realize avaliação
no Goiânia Esporte Clube. Sabedor desta norma, o jogador que efetuar sua inscrição, estando vinculado à alguma equipe
do Brasil ou exterior, estará automaticamente excluído da avaliação.
Estou ciente de que uma avaliação técnica (teste) se trata de um processo de seleção.
Portanto acatarei qualquer que seja a decisão do Goiânia Esporte Clube.

Eu ____________________________________________________________, RG _______________, SSP/____. Pai ou
Mãe (cópia do RG do Pai ou Mãe, em anexo) do jogador (cópia do RG do jogador, em anexo)
_____________________________________, RG _______________, SSP/____ li e estou de acordo com as normas
estabelecidas para a avaliação/teste no Goiânia Esporte Clube. Encaminho este em anexo junto com a ficha de
inscrição.

TELEFONES ÚTEIS:
Rodoviária de Goiânia (62) 3243-4400 / Aeroporto de Goiânia 0800 883 2245 / Táxi Goiânia (62) 3259-3000
DÚVIDAS, SUGESTÕES e INFORMAÇÕES (62) 9 8135-6051
SE PREPARE, TREINE E BOA SORTE! OBRIGADO POR ESCOLHER O GOIÂNIA ESPORTE CLUBE – www.goiania.esp.br

