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CANDIDATURA AO CURSO, SELEÇÃO, INSCRIÇÃO E PRAZOS
CANDIDATURA
O candidato deve atender os pré-requisitos especificados para o curso (graduado ou
graduando no Curso de Educação Física e/ou profissionais que comprovadamente atuam na
área esportiva). Para se candidatar é necessário proceder a inscrição on-line no site da CBBd
onde não serão aceitas inscrições fora do prazo.
INSCRIÇÕES ON-LINE DE CANDIDATURA NO SITE DA CBBD
Para as inscrições on-line o candidato deverá seguir os seguintes passos:
(a)

Acessar o site da CBBd (www.badminton.org.br);

(b)
Ir para informações básicas na matéria do curso correspondente e clicar sobre o link
Incrições Online, no anexo relacionado;
(c)

Preencher a ficha on-line. Proceder a inscrição passo a passo:
•
•
•
•
•
•

c.1 Efetuar a leitura minuciosa do Informativo referente ao curso
c.2 Selecionar e edição do curso que deseja se inscrever
c.3 Preencher a ficha de inscrição com os dados completos.
c.4 Concorde com os termos do regulamento
c.5 Seleciona o Captcha de verificação de segurança
c.6 Clique sobre o botão Enviar Dados

Pronto, sua inscrição será confirmada pelo e-mail, para as inscrições on-line o candidato
deverá seguir os seguintes passos:

c2

c3

c4
c5
c6

PROCESSO DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS
Os candidatos que receberem o comunicado de inscrição no curso através de
correspondência eletrônico (e-mail) devem realizar o pagamento do boleto após gerá-lo
através de um link no corpo da mensagem.

Você receberá em sua caixa postal informada na inscrição online um e-mail cuja mensagem
conterá o seguinte link para gerar o boleto.
ATENÇÃO: CONSULTE A CAIXA DE SPAM POIS MUITAS VEZES O E-MAIL ENVIADO É
ENCAMINHADO PARA ESSE PASTA E NÃO À PASTA DE ENTRADA PRINCIPAL.
Assim que clicar no "link" correspondente você se redirecionar para a Página de
Pagamentos. Preencha os campos com seu número de inscrição informado no e-mail e seu CPF
e clique sobre o botão Enviar Dados, conforme figura abaixo.

GERANDO O BOLETO

Nesta página você deve gerar o boleto acionando o botão Pagamento. Ela lhe
direcionará para uma página seguinte, direto na instituição bancária. Selecione então
IMPRIMIR, ou se for cliente do Banco Itaú, selecione direto a opção do Internet Bank.

Um boleto será gerado com seus dados. Basta imprimi-lo e pagar em qualquer agência
bancária utilizando o código de barras.
CONFIRMAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO SITE DA CBBD
A habilitação do candidato é realizada após o pagamento do boleto, conforme a seguir:
(a)
(b)

Recebimento do boleto bancário por e-mail;
Realizar o pagamento da taxa de inscrição.

CONTATOS
Coordenadoria de Cursos de Certificação da CBBd
•

Email: cursos@badminton.org.br

RESPONSABILIDADE DA CONFEDERAÇÃO
•
A CBBd será responsável em divulgar a lista de candidatos aceitos para o curso e a lista
de aprovados no final do curso.
•
A CBBd não restitui o candidato em caso de ausência após a divulgação da lista dos
habilitados ao curso.
•
A CBBd deve abonar o certificado de saúde, no entanto se exime de qualquer
responsabilidade sobre eventuais problemas decorrentes da inaptidão do candidato.
TUTORES E APOIO TÉCNICO
O curso será ministrado por tutores com titulação internacional reconhecidos pela
Confederação Panamericana de Badminton e Federação Mundial de Badminton (BWF). Os
cursos ofertados têm o apoio do Núcleo de Ciências do Esporte da CBBd. Os tutores são
técnicos atuantes em competições nacionais e internacionais.
COORDENAÇÃO DO CURSO
Confederação Brasileira de Badminton
Superintendência de Desenvolvimento Esportivo
Keiko Verônica Ono Fonseca

