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Edital de Chamamento 003/2019 

 

Assunto: Resultado parcial do Edital. 

 

 O presidente da FCTKD, no uso das suas atribuições legais estatutárias, de acordo 

com o art. 37, inciso II, cumprindo assim também o art. 21 e seus parágrafos, além do 

cumprimento do “Regulamento Geral de Exame de Faixa da CBTKD” no seu art. 3º e art. 

4º, vem tornar a público: 

a) Seleção do local de exame de alta graduação; 

b) Seleção da banca de exame de faixa. 

 

Seção I – Locai do exame de alta graduação 

 

  

 15 de dezembro em Itapema 

Centro de Treinamento Cunha Trainer 

Rua 106-B, nº 103, Canto da Praia, Itapema 

Maps - https://g.page/TaekwondoCunhaTrainer?share 

Horários: 

- 14 horas prova teórica 

- 15 horas prova prática. 

Seção II – Bancas de exames de faixa 

 

 Poderá fazer parte da banca examinadora de alta graduação, todos os mestres 

a partir do 6º Dan, que tiver candidato indicado para o exame de alta graduação. 

Os mestres que bem entenderem, poderão ceder seus lugares para outros 

mestres, mediante comunicado oficial a FCTKD, com no mínimo 5 dias de antecipação 

ao exame. 

Os mestres poderão desistir de participar da banca examinadora convocada 

pela FCTKD mediante comunicado oficial, com no mínimo de 5 dias de antecipação. 

É proibido participar de banca examinadora sem autorização da FCTKD. Essa 

atitude invalidará o exame de faixa. 
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É expressamente proibido mudar a configuração da banca examinadora, sem 

a autorização da FCTKD. 

 

 Nossas mais cordiais saudações. 
 

 

Jaraguá do Sul 21 de novembro de 2019 

 

 

 

_____________________________ 

Allan Fabio Siqueira 

Presidente da FCTKD 
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