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CBCa 015/2012
Curitiba, 27 de março de 2012.

Ao
Christina Beatriz Lentino Vanicek
Árbitra internacional de Canoagem Velocidade

Assunto: Convocação para os seletiva nacional – Campeonato Pan-americano 2012.

Prezados Senhores,

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM, neste ato representada pelo
presidente abaixo assinado, vem através desta, CONVOCAR a professora Christina Beatriz
Lentino Vanicek, na qualidade de árbitra internacional de Canoagem Velocidade para
integrar, o corpo de arbitragem oficial de canoagem velocidade na seletiva nacional para
o Campeonato Pan-americanos, que será realizada na cidade do Rio de Janeiro - RJ, entre
os dias 09 e 11 de março de 2012.

Determina-se como data de embarque o dia 09 de março e retorno 11 de março
de 2012. Por derradeiro e a quem interessar possa, com fulcro no art. 84, da Lei 9.615/98,
será considerado como efetivo serviço, para todos os efeitos legais, o período em que o
servidor público estiver convocado para integrar representação nacional em competição
desportiva no País ou no exterior.

Atenciosamente,
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