
 
 

          A AUTORIDADE BRASILEIRA DE CONTROLE DE DOPAGEM CONVIDA 

22ª JORNADA DE ATUALIZAÇÃO DE OFICIAIS DE CONTROLE DE DOPAGEM E FOMAÇÃO DE 

OFICIAIS DE COLETA DE SANGUE (DCO e BCO) 

 

A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem – ABCD convida os Oficiais de Controle de 

Dopagem (DCO) e Oficiais de Coleta de Sangue (BCO) para participarem da 22ª Jornada de 

Atualização de Oficiais de Controle de Dopagem. 

A 22ª Jornada de Atualização e Formação será constituída por informações teóricas e práticas a fim 

de formar novos BCOs e atualizar os Oficiais DCOs dos procedimentos técnicos de coleta das 

amostras e o preenchimento dos novos formulários. Todo o conteúdo do treinamento será baseado 

nos Padrões Internacionais de Testes e Investigações estabelecidos pela Agência Mundial de 

Controle de Dopagem – WADA- AMA e nos procedimentos técnicos vigentes na ABCD. 

As inscrições poderão ser feitas pelo e-mail operacao@abcd.gov.br até o dia 16/08/2017. Os 

interessados em participarem da formação de BCO deverão apresentar os seguintes documentos: 

a) documento de identidade válido em território nacional;  

b) cópia de documentos onde constem os números do CPF e do PIS/PASEP.  

c) comprovante de residência;  

d) certidão de nada consta criminal;  

e) curriculum vitae; e  

f) documento que comprove experiência prévia como flebotomista por pelo menos 2 (dois) anos em 

unidades de emergência, UTI, neonatal ou laboratório de coleta de sangue.  

g) Serão aceitos como comprovante de escolaridade: diploma de conclusão de curso técnico ou 

superior reconhecido pelo MEC que permitam a coleta de sangue em humanos de acordo com a 

legislação. 

 

A 22ª Jornada de Atualização de Oficiais de Controle de Dopagem será realizada no Rio de 

Janeiro/RJ, no Forte da Urca localizado na Av. João Luiz Alves – Urca. 

 Atualização de DCOs e Formação de BCOs - Dia 19 de Agosto de 2017 

 Missão Supervisionada - 20 de Agosto de 2017  

Vale ressaltar que cada participante é responsável por suas despesas de transporte, hospedagem e 

sua alimentação. 

Agradecemos pela atenção! 

Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem – ABCD 

Setor de Indústrias Gráficas - SIG, Quadra 04, lote 83 

Bloco C, 2º andar, sala 201 
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