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CBCa 026/2014 

 

Aos 

Filiados 

Assunto: Retificação do Prazo de Inscrição

Prezados filiados

A Confederação Brasileira de Canoagem

desporto, vem por meio desta, 

inscrição do Programa Bolsa Atleta do Governo Federal, gerido pelo Ministério do Esporte 

conforme Edital nº 01, de 10 

A legislação, critérios, 

programa estão descritas na 

 

Inscrições e Prazos 

 As inscrições 

dia 03 de maio, no endereço

Guia Passo a Passo para se inscrever no programa:

http://esporte.gov.br/arquivos/snear/bolsaAtleta/passoPassoInscricao.pdf

Após a inscrição

prazo de 30 dias contados a partir do início das inscrições online para o Ministério do Esporte

(até 13 de maio) 

A lista de documentos necessários está disponível n

164/2011 e no Edital nº 01

http://www2.esporte.gov.br/arquivos/snear/bolsaAtle

http://www2.esporte.gov.br/arquivos/snear/bolsaAtleta/editalN0110042014.pdf

Os demais prazos referentes a recursos e lista de contemplados podem ser 

verificados na tabela abaixo conforme 
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Prazo de Inscrição – Programa Bolsa Atleta 201

filiados, 

Confederação Brasileira de Canoagem, entidade nacional de admini

vem por meio desta, RETIFICAR e INFORMAR os prazos

rograma Bolsa Atleta do Governo Federal, gerido pelo Ministério do Esporte 

Edital nº 01, de 10 de abril de 2014. 

A legislação, critérios, subcategorias, faixa etária e demais informações sobre o 

estão descritas na Circular 110/2013 - link. 

As inscrições online devem ser feitas pelo portal do Ministério

, no endereço http://www2.esporte.gov.br/snear/bolsaAtleta/

Guia Passo a Passo para se inscrever no programa: 

http://esporte.gov.br/arquivos/snear/bolsaAtleta/passoPassoInscricao.pdf

Após a inscrição, os esportistas devem enviar os documentos comprobatórios

prazo de 30 dias contados a partir do início das inscrições online para o Ministério do Esporte

A lista de documentos necessários está disponível no artigo 5º da Portaria 

164/2011 e no Edital nº 01. 

http://www2.esporte.gov.br/arquivos/snear/bolsaAtleta/portariaN16406102011.pdf

http://www2.esporte.gov.br/arquivos/snear/bolsaAtleta/editalN0110042014.pdf

Os demais prazos referentes a recursos e lista de contemplados podem ser 

verificados na tabela abaixo conforme edital supracitado. 

CEP 80010-922  

Curitiba, 30 de abril de 2014. 

Programa Bolsa Atleta 2014 

entidade nacional de administração do 

prazos dos procedimentos de 

rograma Bolsa Atleta do Governo Federal, gerido pelo Ministério do Esporte 

e demais informações sobre o 

devem ser feitas pelo portal do Ministério do Esporte até o 

http://www2.esporte.gov.br/snear/bolsaAtleta/. 

http://esporte.gov.br/arquivos/snear/bolsaAtleta/passoPassoInscricao.pdf 

devem enviar os documentos comprobatórios, no 

prazo de 30 dias contados a partir do início das inscrições online para o Ministério do Esporte 

o artigo 5º da Portaria 

ta/portariaN16406102011.pdf 

http://www2.esporte.gov.br/arquivos/snear/bolsaAtleta/editalN0110042014.pdf 

Os demais prazos referentes a recursos e lista de contemplados podem ser 



 

Rua Monsenhor Celso, 

I 14/04/2014 a 03/05/2014

II 14/04/2014 a 13/05/2014

III 14/05/2014 a 12/06/2014

IV 02/07/2014 

V 03/07/2014 a 12/07/2014

VI 20/07/2014 

 

Declarações 

Após a inscrições no site do Ministério do Esporte, os atletas deverão 

declarações para Confederação e Associação, essa solicitação deverá ser feita exclusivamente 

pela Extranet da associação 

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 

http://www.canoagem.org.br/pagina/index/nome/declaracoesmanual/id/184

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:

Dúvida referente

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, 
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PRAZOS - PLEITO 2014 

2014 Inscrições online 

14/04/2014 a 13/05/2014 Envio de documentos comprobatórios

14/05/2014 a 12/06/2014 Complemento de documentos se for o caso

Publicação da lista de contemplados

03/07/2014 a 12/07/2014 Recurso 

Publicação de lista com nomes de atleta que tiverem o recurso deferido

Após a inscrições no site do Ministério do Esporte, os atletas deverão 

declarações para Confederação e Associação, essa solicitação deverá ser feita exclusivamente 

pela Extranet da associação  no endereço: http://extranet.canoagem.org.br

Lembrando que somente atletas devidamente regulares podem solicitar 

Em caso de dúvidas a respeito da solicitação de declarações ou operação do 

sistema, consulte o Manual de Solicitação de declarações, segue link abaixo:

http://www.canoagem.org.br/pagina/index/nome/declaracoesmanual/id/184

Atendimento a dúvidas dos filiados: 

informa que somente atenderá dúvidas especificas sobre o programa 

cadastro@cbca.org.br. 

Dúvidas sobre extranet e solicitação de declarações: cadastro@cbca.org.br

Dúvida referente ao programa Bolsa-atleta, inscrições, pleito, 

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 

CEP 80010-922  

 

comprobatórios 

Complemento de documentos se for o caso 

Publicação da lista de contemplados 

Publicação de lista com nomes de atleta que tiverem o recurso deferido 

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 

http://extranet.canoagem.org.br. 

Lembrando que somente atletas devidamente regulares podem solicitar 

Em caso de dúvidas a respeito da solicitação de declarações ou operação do 

Solicitação de declarações, segue link abaixo: 

http://www.canoagem.org.br/pagina/index/nome/declaracoesmanual/id/184 

informa que somente atenderá dúvidas especificas sobre o programa 

cadastro@cbca.org.br. 

atleta, inscrições, pleito, 

http://www.canoagem.org.br/pagina/index/nome/bolsa_atleta/id/182 


