
Fundada em 1940 

Filiada à Confederação Brasileira de Handebol 
 

 

São Paulo, 15 de fevereiro de 2013. 

Of.Circ.004/13 

 

 
Confirme sua Participação até o Dia 22/02 enviando Nome e RG para fphand@fphand.com.br  

 

 
Aos Oficiais de Arbitragem (ou a quem possa interessar) 

 

 

 

A Federação Paulista de Handebol juntamente com a Confederação Brasileira de Handebol, 

realizará no dia 24 de fevereiro de 2013 (domingo), no Auditório do Centro Olímpico de 

Treinamento e Pesquisa, situado a Rua Pedro Toledo, 1.651, uma reunião convocando todos os 

oficiais de arbitragem pertencentes ao quadro da Federação e aos que pretendem fazer parte desta 

equipe, mesmo ainda não tendo feito o curso de formação de árbitros.  

 

HORÁRIO: das 15h00 às 17h30  

 

Nesta reunião será apresentado o novo Plano de ações da FPHb para o Departamento de Arbitragem 

que terá seu início já na Temporada 2013. 

 

Teremos a Apresentação do “Programa de Formação, Capacitação e Aperfeiçoamento de 

Árbitros na modalidade Handebol” 

 

Ressaltamos a importância e obrigatoriedade da Participação de todos os Árbitros neste novo 

Programa, aqueles atuantes na Temporada 2012, aqueles que por algum motivo deixaram de atuar 

no nosso Quadro, independente da sua categoria e também a todos os novos interessados em 

adquirir a Formação em “Árbitro de Handebol” 

  

IMPORTANTE: Já em 2013 estará em vigor uma normativa que diz: Somente os Árbitros 

cadastrados na Federação e no Programa de Formação, Capacitação e Aperfeiçoamento de 

Árbitros na modalidade Handebol poderão atuar nas Competições Oficiais da Federação 

Paulista de Handebol e consequentemente da Confederação Brasileira de Handebol. 

 

O Programa tem apoio da Confederação Brasileira de Handebol, de Órgãos Públicos Municipais e 

Estaduais, é muito importante a sua participação. 

 

Confirme sua Participação até o Dia 22/02 enviando Nome e RG para fphand@fphand.com.br  

 

O Programa: 

 

1- Os cursos de Formação são divididos em Módulos que irão graduar os Árbitros dentro de 

suas categorias: 

Estagiário, C, B, A, Aspirante, Nacional, Internacional. 

 

2- Avaliação e Reciclagem 

• O Programa de Avaliação e Reciclagem possibilita um acompanhamento do desempenho 

dos Árbitros e oferece ferramentas para que os profissionais possam analisar e evoluir com 

seus erros e acertos. 
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• Os erros serão passíveis de encaminhamento para RECICLAGEM que é o processo pelo 

qual o Árbitro terá de passar para atuar novamente na mesma categoria. 

• Os árbitros terão sessões de “Análise de Desempenho” feito através de Vídeos editados para 

que possam analisar suas atuações juntamente com seus Coordenadores e outros Árbitros. 

• O Programa conta com possibilidades de intercambio para seus árbitros com objetivo de 

aproximar e atualizar os profissionais com as tendências da modalidade no exterior. 

 

3- Benefícios do Árbitro no novo Programa: 

 

 Atualização das Taxas e Remunerações dos Árbitros;  

 Profissionalização da Categoria; 

 Maior oferta de trabalho; 

 Sessões de “Análise de desempenho”; 

 Cursos de Formação; 

 Cursos de Graduação; 

 Cursos de Aperfeiçoamento;  

 Workshops com Árbitros internacionais; 

 Reciclagem e atualização;  

 Intercambio no exterior; 

 Acesso a todo Material didático; 

 Kits de uniforme e material de trabalho; 

 Condições ideais de trabalho; 

 Pacote de Benefícios (Descontos parceiros) 

 

 

Pedimos à gentileza que divulguem aos seus amigos e interessados que estamos montando uma 

grande equipe de arbitragem para atuar em várias competições a nível Regional, Estadual, 

Universitário e Nacional. 

 

Confirme sua Participação até o Dia 22/02 enviando Nome e RG para fphand@fphand.com.br  

 

 

 

Contamos com a presença de todos. 

 

 

Atenciosamente. 

 

 

Federação Paulista de Handebol. 
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