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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DOS MEMBROS 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 Convocação para a Eleição dos membros da Comissão dos Atletas, a preencherem 
as 2 (duas) vagas restantes. 
 
Em linha com o Regimento Interno da Comissão de Atletas da CBSurf: 
1.1 A Comissão de Atletas da Confederação Brasileira de Surf (CBSURF), constituída com base no 

Artigo 62, do Estatuto, é um colegiado autônomo que tem por missão representar os atletas 
perante a CBSurf, fortalecendo os laços de comunicação e interação entre as partes, sendo 
responsável também por participar nas Assembleias Gerais da Entidade. 

... 
3.1    A Comissão de Atletas será composta por 08 (oito) Atletas, eleitos por seus pares, número este que 
perfaz 1/3 do colégio eleitoral da CBSURF, a partir do número de Federações filiadas à entidade em 
novembro de 2020. 

 § 1º - 05 (cinco) atletas foram eleitos em maio de 2019, e são originários dos seguintes 
segmentos: 

a) 02 (dois) Surf 
b) 01 (um) Long Board 
c) 01 (um) Sup 
d) 01 (um) Parasurf 

§ 2º - 03 (três) atletas serão eleitos em 2020 e são originários dos seguintes segmentos: 
a) 01 (um) Surf feminino 
b) 01 (um) Surf masculino 
c) 01 (um) Bodyboarding, a ser selecionado em processo autônomo dos atletas ligados à 

Confederação Brasileira de Bodyboarding. 
 
Desta forma, a atual Comissão de Atletas, que possui 5 (cinco) membros, apresenta o referido Edital para 
que os atletas filiados e ativos em 2020, possam eleger os representantes a ocuparem as 2 (duas) vagas 
restantes, na referida Comissão. Este processo eleitoral será realizado com o apoio do Sistema de Gestão 
Esportiva da CBSurf. 
 
Disputarão as 2 (duas) vagas restantes: 
 

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

• Com o objetivo de promover a diversidade de gênero e raça, ambos os atletas deverão ser 
negros (autodeclarados preto ou pardo). 

• Os detalhes para o processo de candidatura, encontram-se no EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
INSCRIÇÃO DE CANDIDATURA PARA CONCORRER A MEMBRO DA COMISSÃO DE ATLETAS, DA 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SURF. 
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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. 

 
Poderão votar: 

• Todos os atletas maiores de 18 anos, 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. 

• Para votar, basta acessar o Sistema de Gestão Esportiva da CBSurf 
(https://cbsurf.bigmidia.com/site/login) utilizando seus usuário e senha pessoais. 

 
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 as 12h) 
4. Divulgação das candidaturas – 12 de novembro (a partir das 13h) e 13 de novembro. 
5. Eleições – 14 novembro – 9h as 17h 
6. Divulgação do Resultado – 14 de novembro as 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 
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