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RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA OS JOGOS ESCOLARES 

BRASILEIROS - JEBs 

 

A Instituição de Ensino responsável pelos convocados para os Jogos Escolares Brasileiros 

-JEBs deverá, obrigatoriamente, entregar, com o prazo até 48h após a publicação da 

convocação oficial em boletim, na Superintendência Especial de Esportes, de segunda a 

sexta-feira, das 08h às 12h e das 14h às 17h, os documentos abaixo relacionados, para 

confirmar a participação nos Jogos Escolares Brasileiros conforme exigência da CBDE: 

a) Termo de Responsabilidades e Cessão de Direitos para Instituição de Ensino – 

PREENCHIDO DIGITALMENTE (disponível em https://www.seduc.se.gov.br/jogos/ ); 

b) Termo de Responsabilidades e Cessão de Direitos para Técnico (convocado) 

PREENCHIDO DIGITALMENTE (disponível em https://www.seduc.se.gov.br/jogos/; 

c) Termo de Responsabilidade e Cessão de Direitos para Aluno/Atleta (Menor de idade) 

PREENCHIDO DIGITALMENTE (disponível em https://www.seduc.se.gov.br/jogos/; 

d) Termo de Autorização de Viagem para o estudante-atleta, com firma reconhecida em 

cartório PREENCHIDO DIGITALMENTE (disponível em 

https://www.seduc.se.gov.br/jogos/ ). 

e) 01 (uma) foto 3x4, recente, em papel fotográfico, do aluno/atleta; 

f) 01 (uma) foto digital, recente, do aluno/atleta, fotografada por câmara fotográfica ou 

aparelho celular com câmara acima de 4 megapixels, com fundo branco, sem boné ou 

qualquer outro acessório que descaracterize a imagem e que seja nítida, através do e-mail 

esporte.seduc@seduc.se.gov.br ; 

g) 01 (uma) foto 3x4, recente, em papel fotográfico, do professor/técnico; 

h) 01 (uma) foto digital, recente, do professor/técnico, fotografada por câmara fotográfica ou 

aparelho celular com câmara acima de 4 megapixels, com fundo branco, sem boné ou 

qualquer outro acessório que descaracterize a imagem e que seja nítida, através do e-mail 

esporte.seduc@seduc.se.gov.br ; 
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i) Original e cópia do Documento Oficial de Identificação (com foto) do aluno/atleta, em 

bom estado de conservação (ver data de emissão ser abaixo de 05 anos); 

j) Original e cópia da Carteira do CREF do professor/técnico convocado (ver validade); 

k) Original do CPF impressos pelo site da Receita Federal do aluno/atleta, do 

professor/técnico e do responsável legal pelo aluno/atleta (ver situação cadastral); 

l) Cópia do Documento Oficial de Identificação (com foto) do responsável legal pelo 

aluno/atleta (ver validade); 

m) Declaração da instituição de ensino comprovando que o(a) aluno(a)/atleta foi 

matriculado(a) no prazo de até 01 de outubro do corrente ano; 

 

 

 

WENDEL DE OLIVEIRA MOTA RIBEIRO 

Presidente do Comitê Organizador Estadual 
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