CBCa 088/2012
Curitiba, 13 de novembro de 2012.
Aos
Filiados

Assunto: Prazo de Inscrição – 17/11 - Programa Bolsa Atleta 2012
Prezados filiados,
A Confederação Brasileira de Canoagem, entidade nacional de administração do
desporto, vem por meio desta, RATIFICAR, que o prazo para inscrições no programa Bolsa
Atleta do Governo Federal, gerido pelo Ministério do Esporte finaliza no próximo sábado, dia 17
de novembro, conforme informativo disponível no site oficial do ME.
A legislação, critérios, subcategorias etárias e demais informações sobre o
programa etárias estão descritas na Circular 085/2012 - link.
Conforme informativo enviado dia 19/10, segue abaixo instruções para inscrição
no programa:
Inscrições
As inscrições devem ser feitas pelo portal do Ministério até o dia 17 de novembro, no
endereço http://www.esporte.gov.br/snear/bolsaAtleta/.
Guia Passo a Passo para se inscrever no programa:
http://esporte.gov.br/arquivos/snear/bolsaAtleta/passoPassoInscricao.pdf
Após o cadastro, os esportistas terão 30 dias para enviar ao ministério a documentação exigida.
A lista de documentos necessários está disponível no artigo 5º da Portaria 164/2011.

Declarações
Após a inscrições no site do Ministério do Esporte, os atletas deverão solicitar as declarações
para Confederação e Associação, essa solicitação deverá ser feita exclusivamente pela Extranet
da associação no endereço: http://extranet.canoagem.org.br.
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Lembrando que somente atletas devidamente regulares podem solicitar declarações.
Em caso de dúvidas a respeito da solicitação de declarações ou operação do sistema, consulte
o Manual de Solicitação de declarações, segue link abaixo:
Circular 059/2011 com "Manual de solicitação de declarações para o bolsa atleta."
Após a solicitação a CBCa enviará a declaração para o endereço informado em até 3 dias úteis.

Atendimento a dúvidas dos filiados:
A CBCa informa que somente atenderá dúvidas especificas sobre o programa Bolsa-Atleta pelo
email cadastro@cbca.org.br.
Dúvidas sobre extranet e solicitação de declarações: cadastro@cbca.org.br.
Dúvidas referente ao programa Bolsa-atleta, inscrições, pleito,
aprovação: duvidasbolsa@esporte.gov.br.
Outras informações e instruções:
http://www.canoagem.org.br/pagina/index/nome/bolsa_atleta/id/182
http://www.esporte.gov.br/snear/bolsaAtleta/default.jsp
Atenciosamente,

João Tomasini Schwertner
Presidente
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