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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA INSCRIÇÃO DE CANDIDATURA  

PARA CONCORRER A MEMBRO DA COMISSÃO DE ATLETAS  
DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SURF 

 
A Comissão de Atletas da Confederação Brasileira de Surf – CBSurf, vem por meio deste documento, 
apresentar o Edital de inscrição de candidatura para concorrer a membro da Comissão de Atletas. 
 
De acordo com o: 
 
Art. 62. A Comissão de Atletas da CBSurf, autônoma, tem por missão representar os Atletas perante a 
CBSurf, fortalecendo os laços de comunicação e interação entre as partes e constituída em 
conformidade com as diretrizes do COB para Comissão de Atletas. 
 
Desta forma, a atual Comissão de Atletas, que possui 5 (cinco) membros, apresenta o referido Edital para 
que os atletas interessados, possam se inscrever e concorrerem nas eleições que escolherão os 
representantes a ocuparem as 2 (duas) vagas restantes, na referida Comissão. 
 
Formação da comissão dos atletas: 
As inscrições são abertas e gratuitas. 
 
A CBSurf irá promover um processo de eleição para escolher: 

a) 01 (uma) representante (surfe feminino) 
b) 01 (um) representante (surfe masculino) 
 

§ 2º - Com o objetivo de promover a diversidade de gênero e raça, ambos os atletas deverão ser negros 
(autodeclarados preto ou pardo). 
 
Regras de inscrição: 
 
Critérios: 

1. Atletas maiores de 18 anos, filiados e ativos na temporada 2020 da CBSurf; 
2. Atletas que não possuam condenação por falta disciplinar ou doping. 

 

• Os candidatos não poderão ter vínculo familiar com os presidentes das Federações Estaduais e/ou 
da CBSurf. 

 
Processo de inscrição: 

• Para candidatar-se o atleta que reúne as condições elencadas acima, deverá acessar: 
https://cbsurf.org.br/eleicoes-comissao-de-atletas/, até o dia 11 de novembro, conforme 

cronograma que consta nesse Edital. 
• O processo de validação das candidaturas passará por validação dos atuais membros da Comissão 

de Atletas e analisará o respeito ao atendimento das condições elencadas acima.  

• Os inscritos deverão ser maiores de 18 anos, estarem filiados e ativos na temporada 2020 da 
CBSurf. 

• Considera-se ativo, o atleta que tenha participado de uma competição oficial no ano corrente da 
eleição. 

https://cbsurf.org.br/eleicoes-comissao-de-atletas/
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Processo eleitoral: 

• A eleição será realizada por meio de votação eletrônica, com sistema imune a fraudes. 

• O processo de votação e apuração, será por meio eletrônico sendo que o sistema adotado, deverá 
garantir integridade do processo eletivo. Encerrada a votação, procederá imediatamente à 
apuração e divulgação dos eleitos. 

• Havendo empate na eleição, o critério para desempate será o candidato à vaga mais velho. 

• Havendo desistência da participação de membro depois de eleito, a vaga será oferecida ao atleta 
subsequente mais votado. 

 
Cronograma: 

1. Lançamento do Edital – 09 de novembro 
2. Inscrições dos atletas interessados – 10 e 11 novembro 
3. Validação das candidaturas – 12 de novembro (até às 12h) 
4. Divulgação das candidaturas – 12 de novembro (a partir das 13h) e 13 de novembro. 
5. Eleições – 14 novembro – 9h às 17h 
6. Divulgação do Resultado – 14 de novembro às 18h 

 
 
 

06 de novembro de 2020 

 

 

Comissão de Atletas 

1. Bruno Galini 

2. Carlos José Oliveira de Jesus 

3. Luiz Phelipe Nobre 

4. Ivan Tadeu dos Santos 

5. Nathalie Martins 

 
 


