
MELHORES DO ANO 2021 – formulário 1 desporto 

 

1. NOME COMPLETO: Said de Castro Fraiha 

2. DATA NASCIMENTO: 17/04/1964                                  RG: 2264264                            CPF: 221.708.712-68 

3. EMAIL: said.fraiha@gmail.com                                                                 TELEFONE: (91) 98184-7191 

4. CREF: 000317-G/PA                                  DATA REGISTRO: 22/11/2021          ÁREA DE ATUAÇÃO: Licenciado/Bacharel 

5. LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DESENVOLVIDAS: Escola e clube 

6. LOCAL DE TRABALHO ATUAL: 

RELATO DAS AÇÕES 

Tem por objetivo o embasamento das ações a serem premiadas, portanto é necessário o maior número de 

informações. 

CATEGORIAS: 

01. (   ) TÉCNICO DESPORTO OLÍMPICO INDIVIDUAL INTERCLUBE 

02. (X) TÉCNICO DESPORTO OLÍMPICO COLETIVO  INTERCLUBE 

03. (   ) TÉCNICO DESPORTO PARALÍMPICO INDIVIDUAL  INTERCLUBE  

04. (   )TÉCNICO DESPORTO PARALÍMPICO COLETIVO INTERCLUBE 

05. (   ) TÉCNICO DESPORTO OLÍMPICO INDIVIDUAL  ESCOLAR 

06. (X) TÉCNICO DESPORTO OLÍMPICO COLETIVO ESCOLAR 

07. (   ) TÉCNICO DESPORTO PARALÍMPICO INDIVIDUAL ESCOLAR 

08. (   ) TÉCNICO DESPORTO PARALÍMPICO COLETIVO ESCOLAR 

09. (   ) AUXILIAR TÉCNICO 

10. (   ) FISIOLOGISTA 

11. (   ) ÁRBITRO DESPORTO INDIVIDUAL 

12. (   ) ÁRBITRO DESPORTO COLETIVO 

13. (   ) PREPARADOR FÍSICO  

 

QUESTIONÁRIO: 

• Qual a categoria solicitada?  

Sub-14, Sub-17 e adulto 

 

• Qual sua qualificação profissional que o levou a obter esse resultado (currículo)? 

Campeão em todas as categorias trabalhando pelo Clube do Remo.  

Primeiro campeão copa norte em 2001, com o Clube do Remo, categoria adulta.  

Vice-campeão e terceiro lugar nas olimpíadas escolares a nível nacional (antigo JEB’s) pelo colégio Santa 

Catarina 

Vice-campeão pelo colégio Nazaré. Fui técnico da seleção paraense SUB-15 e SUB-17. 

Campeão paraense pelo Paysandu em 2020 pela categoria SUB-17 e SUB-19 

Campeão paraense pelo Atlético Paraense em 2021 pela categoria SUB-17 e vice no SUB-19 

 

Fui três vezes técnico convidado para fazer clínica nas seleções de base da seleção brasileira. 

Fui uma vez técnico convidado para fazer clínica na seleção adulta da seleção brasileira em 2017. 

 

• Em que período foi obtido o resultado? 

• Quais resultados obtidos que você considera relevante para ser premiado? 

Primeiro campeão copa norte em 2001, com o Clube do Remo, categoria adulta. 

Vice-campeão e terceiro lugar nas olimpíadas escolares a nível nacional (antigo JEB’s) pelo colégio Santa 

Catarina 

Vice-campeão pelo colégio Nazaré. Fui técnico da seleção paraense SUB-15 e SUB-17. 

 



 

• Qual o nível de atuação do resultado: estadual, regional, nacional e Internacional? 

Nacional 

 

• O que você acha relevante para o seu desempenho e para que você seja premiado? 

Eu utilizei a modalidade basquetebol para formar cidadãos. 

 

• O que você acha relevante na sua profissão que você pode compartilhar com os colegas que o levou a obter o 

sucesso na sua área de atuação? 

Ética profissional. 

 

• Você quer acrescentar alguma informação que você acha relevante para o seu desempenho que não foi 

perguntado? 

 

• Anexe fotos com nome do evento/data/ local. 

Reportagem da Copa Norte de Basquete de 2001: https://www.youtube.com/watch?v=ijkbaEh5m-s 

  

• O que você acha relevante acrescentar que não foi contemplado no questionário acima? 

https://www.youtube.com/watch?v=ijkbaEh5m-s

