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De: Rj Registro <rj.registro@cbf.com.br>
Enviado: segunda-feira, 25 de outubro de 2021 17:18
Para: Departamento de Registro e Transferencia <registro@fferj.com.br>
Assunto: Enc: Curso TMS Online - 12/11/2021 - 7 horas da manhã (Brasília) as 11 horas da
manhã (Brasília).

De: Bernardo Zalan
Enviado: segunda-feira, 25 de outubro de 2021 16:59
Assunto: Curso TMS Online - 12/11/2021 - 7 horas da manhã (Brasília) as 11 horas da manhã
(Brasília).
Olá amigos,
Bom dia!
No dia 12/11/2021, as 7 horas da manhã (Brasilia), realizaremos mais um
treinamento online de acesso básico ao TMS.
Sendo assim, teremos 4 vagas reservadas para os clubes da sua Federação Estadual.
Somente 1 funcionário por clube está autorizado a participar do treinamento.
As vagas estão limitadas ao limite estabelecido pelo aplicativo.
Segue, em anexo, formulário de inscrição. Os clubes interessados devem preenche-lo e
devolver a Federação. Solicito que as Federações me enviem este oficio até as 18:59 do
dia 10/11/2021 para que eu possa enviar todas as instruções de acesso aos usuários
que participarão do treinamento
A inscrição para este curso, será exclusivamente através da Federação. Usuários que
conseguirem acessar o treinamento, sem ter seu nome aprovado pela Federação
Estadual, não terá sua inscrição reconhecida.
Para participar do treinamento, os clubes devem ser profissionais, estar disputando
competições da CBF ou da Federação Estadual e possuir recadastramento atualizado
na CBF .

Clubes amadores não podem ter acesso ao TMS.
Somente funcionários de clubes podem ter acesso ao TMS. Intermediários ou pessoas
que trabalham com intermediários não podem ter acesso ao TMS.
Advogados que não constam do quadro de funcionários do clube, não podem ter
acesso ao TMS.
Pessoas ou escritórios que se identifiquem como agentes de TMS, não são
reconhecidos pela FIFA, então não podem participar do treinamento.
O e-mail do usuário precisa ser pessoal ou nominal do clube. Emails genéricos, não
serão aceitos para participarem do treinamento.
Seguem as demais orientações abaixo.
Obrigado!!!
Orientações:
1A realização do treinamento não garante o acesso ao TMS. Seu acesso ainda
terá que passar pela aprovação da FIFA, com checagem de sua documentação a ser
inserida no sistema.
2O curso não tem custo; O participante deve arcar apenas com suas despesas
logísticas;
Lembramos que a FIFA não permite que os usuários de TMS sejam:
1Intermediários;
2Trabalhem com intermediários;
3Atuais jogadores de Futebol;
4O novo usuário obrigatoriamente precisa ser um funcionário da organização.
5O novo usuário precisa ser treinado para utilizar o TMS e deve ter
conhecimentos básicos de computação.
6O novo usuário não pode estar neste momento ativo como usuário de TMS
para outra organização.
7O e-mail do novo usuário deve ser exclusivo de uso dele, e não de natureza
geral, por exemplo, info@xx.com ou departamentodefutebol@xx.com . Este e-mail
não pode ser compartilhado. E-mails
como marcelocorretordeimoveis@gmail.com ou clara.simoes@garciaadvogados.com p
odem ser interpretados incorretamente pela FIFA também.
8É necessário conhecimento em uma das quatro línguas oficiais da FIFA (inglês,
espanhol, francês e alemão).
A FIFA TMS se reserva no direito de rejeitar o requerimento do novo usuário se as
medidas acima não estiverem respeitadas

[Nome da Clube, em papel timbrado]

[Nome da cidade, Data]
Ilmo. Sr.
[Nome do Presidente da Federação estadual]
M.D. Presidente da [Nome da Federação estadual]

Prezado Presidente:

O Clube [Nome do Clube] vem por meio deste, solicitar a
inscrição de nosso funcionário [Nome Completo do
FUNCIONÁRIO], portador do RG [Número do RG], usuário da conta
de email [conta de email] no curso de TMS – Transfer Matching
System da FIFA , oferecido pelo Diretoria de Registro e
Transferência da Confederação Brasileira de Futebol.
Sem mais, aproveitamos para renovar-lhe os protestos de
nossa distinta consideração.
Atenciosamente,

Assinatura:

-------------------------------------------------------[Nome por Extenso do Presidente do Clube]
Presidente

