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Prezados Filiados/Vinculados, 
 
Informamos abaixo as normas de procedimentos para Registros, Renovações e 
Transferências em 2021. 
 
E obrigatório enviar um ofício juntamente com os documentos informando 
os procedimentos a serem realizados assinado pelo Presidente ou 
responsável do clube. 
 
Não será aceito em hipótese nenhuns formulários manuscritos, sendo 
assim obrigatório os dados serem digitados, e documentos enviados por 
e-mail. 
 

 
O prazo para entrega dos documentos será de 07 dias uteis da competição 
ou partida em que o mesmo for atuar. 
 
Para Estaduais entregar a documentação 07 dias antes do prazo 
estabelecido em Nota Oficial para regularização de atletas. 
 

 
REGISTRO DE ATLETA FMV/ CBV – SISTEMA FMV:  
 
ACESSO:  http://fmv.myhoost.com 
 
Anexar documentos depois que solicitar registro no sistema da FMV. 
 
 01 Cópia da certidão de nascimento   
 01 Cópia da carteira de identidade - Atleta   
 01 Cópia do CPF 
 01 Foto 3x4 (Colorida) sem carimbo  
 01 Cópia documento do responsável se o atleta for menor de   idade, lembrando 
que a assinatura do responsável na ficha do atleta, deve ser similar com o 
documento enviado. 
 
Após concluir a solicitação, gerar a ficha, assine nos campos solicitados e envie 
para a FMV.  
 
O departamento de registro ira conferir a ficha enviada de acordo com a 
documentação anexada, e liberar o registro se estiver tudo de acordo com o 
solicitado, dentro do prazo acima informado 07 dias uteis antecedendo 
JOGO/COMPETIÇÃO. 
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RENOVAÇÃO REGISTRO DE ATLETA FMV/ CBV.  
 
ACESSO:  http://fmv.myhoost.com 
 
Fazer a solicitação de renovação no sistema da FMV, gerar a ficha, assine nos 
campos solicitados e envie para a FMV, juntamente com 01 Cópia do 
documento do responsável se o atleta for menor de   idade, lembrando que a 
assinatura do responsável na ficha do atleta, deve ser similar com o documento 
enviado. 
 
O departamento de registro ira conferir a ficha enviada de acordo com a 
documentação anexada, e liberar o registro se estiver tudo de acordo com o 
solicitado, dentro do prazo acima informado 07 dias uteis antecedendo 
JOGO/COMPETIÇÃO. 
 
 
TRANSFERÊNCIA ESTADUAL FMV /CBV   
 
Documentos obrigatórios: 
 
  01 Certificado de Atleta 
  01 Foto 3x4, (Colorida) sem carimbo (Não será aceito fotos digitalizadas). 
 

Se o (a) atleta for menor de 18 anos, enviar 01 cópia do RG do responsável legal 
do (a) atleta. A assinatura do responsável na ficha do atleta, deve ser similar com 
o documento enviado. 

 
Se a inscrição na Associação de Origem ainda estiver em vigor, é 
necessária assinatura do Presidente ou responsável do clube de origem, 
no Certificado de Atleta ou uma Carta Liberatória em folha timbrada e 
assinada pelo responsável pela Associação de Origem. 
 
 
TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL CBV / FMV  
Documentos obrigatórios: 
 
  01 Certificado de Atleta 
  01 Foto 3x4, (Colorida) sem carimbo (Não será aceito fotos digitalizadas). 
  01 Cópia da certidão de nascimento  
  01 Cópia da carteira de identidade  
  01 Cópia CPF  
 

Se o (a) atleta for menor de 18 anos, enviar 01 cópia do RG do responsável legal 
do (a) atleta.A assinatura do responsável na ficha do atleta, deve ser similar com 
o documento enviado. 

 
 

http://fmv.myhoost.com/
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Se a inscrição na Associação de Origem ainda estiver em vigor, é 
necessária assinatura do Presidente ou responsável do clube de origem, 
no Certificado de Atleta ou uma Carta Liberatória em folha timbrada e 
assinada pelo responsável pela Associação de Origem. 
 
TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL CBV / FMV  
Documentos obrigatórios: 
 
  01 Certificado de atleta 
  01 Foto 3x4, (Colorida) sem carimbo (Não será aceito fotos digitalizadas). 
  01 Cópia do passaporte  
  01 Cópia dado contrato de trabalho 
  01 Cópia CPF  
 

Se o (a) atleta for menor de 18 anos, enviar 01 cópia do RG do responsável legal 
do (a) atleta. A assinatura do responsável na ficha do atleta, deve ser similar com 
o documento enviado. 

 
CESSÃO TEMPORÁRIA ESTADUAL/INTERESTADUAL CBV / FMV  
 
Documentos obrigatórios: 
 
   01 Certificado de Atleta 
   01 Foto 3x4, (Colorida) sem carimbo (Não será aceito fotos digitalizadas). 
 
O tempo de duração da cessão temporária não poderá ultrapassar a data 

de término da inscrição do atleta no clube de origem. 
 
 
E necessária assinatura do Presidente ou responsável do clube de origem, 
no Certificado de Atleta ou uma Carta Liberatória em folha timbrada e 
assinada pelo responsável pela Associação de Origem. 
 

Se o (a) atleta for menor de 18 anos, enviar 01 cópia do RG do responsável legal 
do (a) atleta. A assinatura do responsável na ficha do atleta, deve ser similar com 
o documento enviado. 

   
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
Fernando Lúcio 
Unidade de Registro 
 


