Manual Declaração
Bolsa Atleta ME 2018

O Bolsa Atleta é um programa do Ministério do Esporte que visa beneficiar atletas prioritariamente
nos esportes Olímpicos e Paralímpicos. http://www2.esporte.gov.br/snear/bolsaAtleta/default.jsp
Cabe à CBJ a declaração de pleito e/ou prestação de contas que complementam o processo de
solicitação e/ou prestação de contas referente aos eventos Nacionais realizados pela mesma e
internacionais reconhecidos por esta entidade em âmbito Olímpico.

Solicitação:
Após inscrição no site de Ministério do Esporte o atleta deverá informar a sua federação para qual
categoria se inscreveu, juntamente com o evento ou posição no Ranking que lhe conferiu o direito ao
pleito.
A federação deverá fazer a solicitação da declaração via email usando a fonte calibri, tamanho 12
para marson@cbj.com.br em modelo próprio com todos os dados preenchidos. Solicitamos que esses
dados sejam constantemente atualizados no Zempo, pois o próximo passo é fazer diretamente no
sistema.
Solicitar declaração pelo Zempo:
EVENTOS → Calendário Nacional → Declarações CBJ 2018 → Pleito Bolsa ME 2018
Selecionar o Atleta e a opção → Inscrever no Pleito Bolsa ME 2018 → Atualizar
O atleta poderá gerar e emitir o boleto para pagamento da taxa para envio da declaração, assim
como a federação.
Declaração será enviada até 3 dias úteis após confirmação do pagamento do boleto, para o email da
federação solicitante.

Pré-requisitos
Prezado(s) Atleta(s),
A inscrição e o preenchimento dos requisitos fixados em Lei NÃO GARANTEM a contemplação com a Bolsa-Atleta. A concessão de Bolsas é condicionada
exclusivamente

aos

recursos

financeiros

destinados

à

Bolsa-Atleta

e

aos

critérios

técnicos

fixados

anualmente

em

Portaria.

Os atletas interessados em participar devem verificar se atendem a todos os pré-requisitos determinados em Lei para a sua categoria de Bolsa-Atleta.
Categorias de Bolsa-Atleta:
Bolsa-Atleta Categoria BASE
Evento selecionado:
Valor mensal: R$ 370,00
Pré-Requisitos:
•
Idade mínima de 14 anos e máxima de 19 anos;
•
Estar vinculado a uma entidade de prática desportiva (clube);
•
Ter filiação à Entidade de Administração de sua modalidade, tanto Estadual (Federação) como Nacional (Confederação);
•
Ter participado do Campeonato Brasileiro Sub-15, realizado em Lauro de Freitas/BA, nos dias 19 a 20 de agosto de 2017, e ficando em 1º, 2º e 3º.
Documentos necessários:
•
Cópia de documento de identidade e do CPF;
•
Declaração da entidade de prática desportiva atestando que o atleta: Está regularmente vinculado a ela; e participa regularmente de treinamento para
futuras competições nacionais ou internacionais;
•
Declaração da entidade nacional de administração do desporto da respectiva modalidade atestando que o atleta:
Está regularmente inscrito junto a ela; e participou da competição esportiva máxima de âmbito nacional no ano imediatamente anterior àquele em que pleiteia a
concessão do benefício e indicando o resultado obtido que o habilita ao pleito.

Bolsa-Atleta Categoria NACIONAL
Valor mensal: R$ 925,00
Pré-Requisitos:
•
Maior de 14 anos.
•
Estar vinculado a uma entidade de prática desportiva (clube).
•
Ter filiação à Entidade de Administração de sua modalidade, tanto Estadual (Federação) como Nacional (Confederação).
•
Ter participado de competição no ano imediatamente anterior àquele em que está pleiteando a Bolsa, tendo obtido a seguinte classificação:
De 1º a 3º lugar no evento máximo nacional ou no Ranking da classe correspondente homologado em 2017, organizado e indicado pela Entidade Nacional
de Administração de sua modalidade:
Sub-18 - INICIANTE
Campeonato Brasileiro Sub-18, realizado na cidade de Lauro de Freitas/BA, nos dias 10 e 11 de junho de 2017.
Ranking Nacional Sub 18 – Homologado em 2017
Sub-21 - INTERMEDIARIA
Campeonato Brasileiro Sub-21, realizado na cidade de Lauro de Freitas/BA, nos dias 27 e 28 de maio de 2017.
Ranking Nacional Sub 21 – Homologado em 2017
Sênior - PRINCIPAL
Campeonato Brasileiro Sênior, realizado na cidade de Lauro de Freitas/BA, nos dias 11 e 12 de novembro de 2017.
Ranking Nacional Sênior – Homologado em 2017
Documentos necessários:
•
Cópia de documento de identidade e do CPF;
•
Declaração da entidade de prática desportiva atestando que o atleta: Está regularmente vinculado a ela; e participa regularmente de treinamento para
futuras competições nacionais ou internacionais.
•
Declaração da entidade nacional de administração do desporto da respectiva modalidade atestando que o atleta: Está regularmente inscrito junto a
ela; e participou da competição esportiva máxima de âmbito nacional no ano imediatamente anterior àquele em que pleiteia a concessão do benefício
e indicando o resultado obtido que o habilita ao pleito.

Bolsa-Atleta Categoria INTERNACIONAL
Valor mensal: R$ 1.850,00
Pré-Requisitos:
•
Maior de 14 anos.
•
Estar vinculado a uma entidade de prática desportiva (clube).
•
Ter filiação à Entidade de Administração de sua modalidade, tanto Estadual (Federação) como Nacional (Confederação).
•
Ter participado de competição internacional, indicada pela Entidade Nacional, no ano imediatamente anterior àquele em que está pleiteando a bolsa,
tendo obtido a seguinte classificação:

De 1º a 3º lugar no Campeonatos Pan-americanos, desde que tenha pelo menos 5 países participantes dentro da categoria de peso;
Sub-18 - INICIANTE
Panamericano Sub-18, realizado na cidade de Cancun/MEX, no dia 01 de julho de 2017.
Campeonato Mundial Sub 18 – realizado na cidade de Santiago/CHI, no período de 09 a 12 de agosto de 2017.
Sub-21 - INTERMEDIÁRIO
Panamericano Sub-21, realizado na cidade de de Cancun/MEX, no dia 02 de julho de 2017.
Campeonato Mundial Sub 21 – realizado na cidade de Zagreb/CRO, no período de 18 a 21 de outubro de 2017.
Sênior - PRINCIPAL
Panamericano Sênior, realizado na cidade do Panamá/PAN, no período de 28 a 29 de abril de 2017.
Campeonato Mundial Sênior – realizado na cidade de Budapest/HUN, no período de 28 de agosto a 02 de setembro de 2017.

Documentos necessários:
•
Cópia de documento de identidade e do CPF;
•
Declaração da entidade de prática desportiva atestando que o atleta:
•
Está regularmente vinculado a ela; e participa regularmente de treinamento para futuras competições oficiais nacionais ou internacionais.
•
Declaração da entidade nacional de administração do desporto da respectiva modalidade atestando que o atleta: Está regularmente inscrito junto a
ela; e participou em competição esportiva de âmbito internacional no ano imediatamente anterior àquele em que pleiteia a concessão do benefício e
indicando o resultado obtido que o habilita ao pleito.
No caso do atleta que pleiteia o benefício ter obtido classificação nos Jogos Sul-Americanos, Pan-americanos ou Parapan-americanos, deverá apresentar
declaração do Comitê Olímpico Brasileiro ou do Comitê Paralímpico Brasileiro, respectivamente, atestando sua participação na delegação brasileira que
representou o País na última edição do evento, indicando o resultado obtido que o habilita ao pleito.

Bolsa-Atleta Categoria OLÍMPICO
Valor mensal: R$ 3.100,00
Pré-Requisitos:
•
Maior de 16 anos.
•
Estar vinculado a uma entidade de prática desportiva (clube).
•
Ter filiação à Entidade de Administração de sua modalidade, tanto em nível Estadual (Federação) como Nacional (Confederação).
•
Ter integrado na qualidade de atleta a delegação brasileira (como titulares em modalidades individuais ou com seus nomes presentes nas súmulas de
modalidades coletivas na última edição dos Jogos Olímpicos Rio 2016.
•
Nos três anos subsequentes ao dos Jogos Olímpicos ou Paralímpicos, continuar participando de competições internacionais indicadas pelo respectivo
comitê.
Documentos necessários:
•
Cópia de documento de identidade e do CPF;
•
Declaração da entidade de prática desportiva atestando que o atleta: Está regularmente vinculado a ela; e participa regularmente de treinamento para
futuras competições nacionais ou internacionais.
•
Declaração da entidade nacional de administração do desporto da respectiva modalidade atestando que o atleta:
Está regularmente inscrito junto a ela; e declaração do Comitê Olímpico Brasileiro ou do Comitê Paralímpico Brasileiro, atestando sua participação na delegação
brasileira que representou o País na última edição dos Jogos e, se for o caso, em competições internacionais.

