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XV JOGOS NACIONAIS DA POLÍCIA FEDERAL – JOIDS 

 

C O M U N I C A D O   I M P O R T A N T E 

 

Senhores (as) presidentes 

 

  Estamos iniciando a reta final dos preparativos dos XV JOIDS. Trabalho 

incansável de toda a equipe organizadora, visando unicamente, proporcionar a todos os 

participantes os melhores jogos da história desse grandioso evento. 

  Portanto, através deste, o CON e o CNPJ comunicam aos representantes de 

todas as delegações o seguinte: 

 

1.  As inscrições das equipes nas diversas modalidades oferecidas nos referidos jogos, deverão 

ser efetuadas no período compreendido entre 01 a 31 de agosto do corrente ano; 

 

2.  As inscrições nas provas individuais, também deverão obedecer ao mesmo período citado 

anteriormente; 

 

3.  Para cada associação que irá participar do evento, serão disponibilizados um LINK 

juntamente com relação de logins e senhas, possibilitando assim, a realização das inscrições 

das suas equipes e provas individuais; 

 

4. Como forma de facilitar o preenchimento dos formulários das inscrições, serão enviados 

pela comissão organizadora, vídeos explicativos dos mesmos; 

 

5. Os formulários das inscrições serão disponibilizados de duas formas: O primeiro para 

nominar os atletas da delegação que irão competir, e, o segundo, informando as modalidades 

e provas que a associação irá disputar como também o número de atletas; 
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6. Lembramos a todos que, conforme o Regulamento Geral dos XV JOIDS, após o prazo 

estabelecido das inscrições, as delegações não poderão fazer novas inclusões de atletas, de 

modalidades e provas. Entretanto, por ocasião do 2° congresso, que acontecerá no dia 

18/11/2022, as delegações poderão alterar (substituir) os nomes já inscritos, e solicitar a 

exclusão de modalidades e provas se assim desejarem. 

Agradecendo a atenção de todos, nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

SAUDAÇÕES ESPORTIVAS 

 

CON – CNPJ 

 

Eventuais dúvidas ou esclarecimentos: 

Odilon Benício 
Coordenador Geral – XV JOIDS 
(84)99101-6556 
 
 
Professor Genildo 
Coordenação Técnica – XV JOIDS 
(84) 99982-6284 
 
 


