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Ofício nº ______________ 

Corumbaíba _____ /_____/ 2017. 

 

Ao Sr.___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Assunto: Convite para participação na I Seletiva Red Bull em Corumbaíba (GO).  

 

 

 

Prezado Sr, 

 

 

 

Informamos que realizaremos a I Seletiva Red Bull em Corumbaíba (GO) nos dias 

30/09/17 e 1º/10/17 (Sábado e Domingo).  O objetivo do evento é analisar o nível técnico 

dos jogadores interessados em ser um jogador de futebol de campo profissional. A seletiva é 

um torneio que ocorrerá nos dois dias evento, com jogo único entre as equipes das cidades 

que aceitarem participar do evento.  

Poderão participar da Seletiva, crianças e jovens entre 07 e 17 anos de idade, das 

cidades convidadas.  

Para isso, convidamos a cidade de ___________________________ para fazer parte 

desse projeto, aceitando nosso convite e oportunizando a participação dos seus atletas.  

Vale destacar que a inscrição para a Seletiva é GRATUITA, cabendo ao município 

convidado arcar apenas com as despesas referentes ao transporte e à alimentação dos seus 

atletas e delegação. Assim, para participar, as cidades deverão: 

a) aceitar oficialmente o convite; 

b) realizar as inscrições dos interessados; 

c) reunir a documentação necessária de cada candidato – Certidão de Nascimento, 

Comprovante de Endereço, Ficha de Inscrição devidamente preenchida e um 

Eletrocardiograma com laudo; 

d) e, garantir que a equipe técnica e atletas estejam devidamente uniformizados. 

A equipe responsável pela seleção é composta por integrantes da REGLOBO Soccer 

e da RedBull Brasil – Roni Silva  e Palhinha – de São Paulo (SP). 
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Os interessados deverão entrar em contato com o Coordenador Municipal do 

Departamento de Esporte de Corumbaíba, Hilson Donizete, pelos telefones (64) 3447 7026 e 

(64) 99645 4885, ou pelo e-mail seccorumbaiba@hotmail.com 

Ressaltamos que será um prazer recebê-los e pedimos que o aceite seja enviado até o 

dia 01/09/17 (Sexta-feira). 

 

 

 

 

 

Atenciosamente,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janãine Daniela Pimentel Lino Carneiro 

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realização: 
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