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Para conhecimento de todos os interessados e divulgação. 

 

 

A Federação Portuguesa de Voleibol, irá promover um Curso de formação de Delegados 

Técnicos, tendo por público-alvo,  todos aqueles que pretendam adquirir conhecimentos na área 

e necessários ao bom exercício da função de Delegado Técnico. 

Trata-se de uma formação a realizar via videoconferência através do sistema de Zoom e que 

decorrerá nos próximos dias 10, 17 e 24 de Julho entre as 21:00 e as 23:00 horas. 

Podem-se inscrever todos aqueles que pretendam exercer a função de Delegado Técnico e que 

não se encontrem inscritos na FPV como vinculados a um Clube de Voleibol. 

A pré-inscrição poderá ser efetuada até ao próximo dia 1 de Julho. 

 

 

Assim, anuncia-se a abertura de pré-inscrições, até 6 de Julho – Curso de Delegado Técnico, 

de modo a informar / alertar os interessados e as Associações para as datas de realização do 

Curso.  

 

 

 Via Zoom 

Curso de 

Delegados 

Técnicos 

 

10 de Julho – 21:00 – 23:00 

17 de Julho– 21:00 – 23:00 

24 de Julho– 21:00 – 23:00 

Teste Escrito – Data a Definir 
 

 

 

Para procederem à sua inscrição, os candidatos deverão reunir os seguintes Pré-requisitos:  

 

- Idade Mínima 21 Anos 

- Possuir o 12º Ano Escolaridade 

 

Condições preferenciais de frequência: 

 

- Possuir pelo menos 3 (três) anos de exercício da função de Delegado Técnico; 

- Ser ou ter sido Diretor Técnico Regional nas Associações Regionais; 

- Ter sido Árbitro Internacional; 

- Ter sido dirigente de Clube durante pelo menos 5 (cinco) anos; 

- Ter sido jogador de Seleção Nacional (pelo menos 5 anos); 

- Ter sido atleta de I Divisão (pelo menos 5 anos); 

- Ter sido árbitro Nacional; 

- Ter sido treinador da I Divisão; 

 

 

Procedimentos Relativos ao curso (parte teórica + avaliação)  

 

Aos candidatos deverão cumprir com as 6 horas de curso sem margem para faltas. Após a parte 

teórica será realizado um teste escrito, em data a definir. 

 


