Confederação Brasileira da Arte Sambo
De: Carlos Nazareno da Rosa Maia
Presidente da CBAS
Aos Instrutores/Professores e agremiações
REF.: Credenciamento e Exames para Instrutores de SAMBO
(Sambo Esportivo – feminino e masculino, Combat, Areia da quadra)

Ilustríssimo Senhor,
Pela Presente, a CBAS (Confederação Brasileira da Arte Sambo) veem por se
representante, expor e requerer o que se segue:
Com a nova proposta da CBAS em enquadrar e promover os instrutores de
SAMBO e seus estilos, estamos em fase de formação do quadro dos nossos
instrutores e professores. Com isso é importante que o nosso cadastro esteja com as
informações em dia e a documentação (já fornecida aos instrutores – alvará) e
taxas (anuidade), assim como a identificação dos mesmos com os dados pessoais,
localização (local e horário que ministra treinamento) e numero de alunos
cadastrados e novos.
Os instrutores deverão apresentar cópia e se possível original dos documentos
abaixo para apreciação da diretoria:
- Identificação (Identidade, Cpf, passaporte)
- Comprovante de residência
- Alvaras dos módulos de Sambo ou realinhamento
- Certificação de Outras artes (se graduado)
- Carta do Professor Credenciado pela CBAS
Informações que deverão ser fornecidas pelo instrutor/professor para pedido de
graduação:
- Carta de pedido de aceitação
- Local e horário de aula
- Anuidade anterior paga
- Numero de alunos cadastrados na CBAS
- Numero de alunos não cadastrados
- Participação em eventos
- Organização de eventos
- Taxa de pedido de graduação
. Verde R$ 50,00
. Marrom R$ 70,00
. Preta R$ 100,00
z
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- Taxa de Exame
.Verde R$ 350,00
. Marrom R$ 500,00
. Preta R$ 700,00
Documentação a ser apresentada para graduação
Para faixa Verde (Instrutor I)
- Taxa de certificação
- Carta Pedido de graduação
- Carta do Professor Credenciado pela CBAS
Para faixa Marrom (Instrutor II)
- Taxa de certificação
- Alvará Modulo I ou realinhamento
- Carta Pedido de graduação
- Carta do Professor Credenciado pela CBAS
Para faixa Preta (Instrutor III/Professor)
- Taxa de certificação
- Alvará Modulo I, Modulo II ou realinhamento
- Carta Pedido de graduação
Todos os pedidos serão avaliados e terá um prazo para resposta, os exames
para graduação de preta serão realizados uma vez por ano (em data e local
marcado pela CBAS), ou em outras dadtas se houver necessidade.

Rio de Janeiro 09 de outubro de 2016.

Carlos Nazareno da Rosa Maia
Presidente da CBAS
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