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Teresina, 12 de janeiro de 2020.  
 
Circular nº 001- 2020 
 
Ref.: Exame de Kiu 2019.2 (Faixa Roxa e Marrom) 
 
Prezados Professores,  
 
 A FEDERAÇÃO PIAUIENSE DE JUDÔ - FPIJ, vem por meio deste, apresentar os 
procedimentos, prazos de inscrição e provas para o Exame de Faixa Roxa e Marrom 2019.2. 
Conforme segue: 

Roxa e Marrom 2019.2 
INSCRIÇÃO 

DATA LIMITE PROCEDIMENTO FORMA 

Até o dia 
15/01/2020 

 O professor responsável deverá encaminhar 
ficha de inscrição coletiva com os nomes de 
todos os candidatos; 

 Encaminhar a autorização do responsável 
técnico da entidade a qual está registrado. 

Via Email: fpijinscricoes@hotmail.com 

TAXA DE INSCRIÇÃO  

DATA LIMITE PROCEDIMENTO VALOR  

Até o dia 
16/01/2020 

 Efetuar o pagamento durante o 
credenciamento. 

R$ 120,00 (Cento e Vinte Reais) 

CREDENCIAMENTO 

DATA LIMITE PROCEDIMENTO FORMA 

Dia 16/01/2020 
(Das 18h às 19h30) 

No credenciamento o candidato deverá 
entregar os seguintes documentos:  

 Autorização do respectivo Professor Filiado à 
FPIJ; 

 Requerimento de inscrição individual; 

 Termo de compromisso e responsabilidades 
para o processo avaliativo. 

Entregar no local do 
credenciamento:  
Espaço Corpo e Mente - ECM  
Endereço: Av. Vilmary, 2060 - São 
Cristóvão, Teresina – PI. (Em frente à 
Churrascaria “O Casarão”). 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
1. A ficha de Inscrição Coletiva, o Requerimento de inscrição e Autorizações deverão estar com todos os 
campos completamente preenchidos, com suas respectivas assinaturas; 
2. O Candidato, o responsável técnico da entidade e o professor filiado à FPIJ deverão estar em situação 
REGULAR junto FPIJ (anuidade 2019 atualizada); 
3. Não haverá devolução de valores referente à inscrição; 
4. O candidato que se declarar portador de alguma limitação físico-mental deverá apresentar, no ato do 
credenciamento, atestado médico que comprove está limitação, bem como as condições necessárias para sua 
participação neste processo avaliativo. O caso será avaliado pela Comissão Estadual de Exame de Faixa e Grau; 
5. O cronograma das provas será divulgado após a confirmação do quantitativo de candidatos ao exame. 

 

 
Atenciosamente, 
 

_____________________________ 
Reginaldo Azevedo da Fonseca 

Presidente da FPIJ 

mailto:fpijinscricoes@hotmail.com

