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PROFESSOR AUTÔNOMO  
TALENTOS 10 DDTIRPS 

 

TALENTOS 10 DDTIRPS é uma rede de Empresários ou Professores autônomos de Educação Física, voltado na área esportiva, 
para todas as modalidades. Oferecemos um crescimento único, voltada na qualificação e formação de futuros professores, atletas e 
pessoas voltadas para o bem estar em todas as modalidades esportivas, com um sistema esportivo padronizado. Esta oportunidade 
inovadora será para aqueles que queiram iniciar seu próprio negócio ou seu próprio projeto esportivo. 
O objetivo TALENTOS 10 DDTIRPS é fazer um novo jeito de fazer o esporte, unificar e qualificar o Professor de Educação Física e 
dar a oportunidade de ter a Independência Financeira, proporcionar uma estabilidade financeira e segurança de investir na sua 
própria área de trabalho, onde em pouco tempo, não dependera mais do governo ou patrocinador e sim do seu próprio esforço, com 
os rendimentos crescendo a cada dia. 
O Professor Autônomo é uma Pessoa Jurídica (sem vínculo empregatício) constituída pelo responsável legal da empresa, onde ele 
estabelece seus ganhos, baseado em aulas particulares e um planejamento pessoal, financeiro, treinamentos e preparação de 
atletas. 
Para a padronização e boa visibilidade do desenvolvimento esportivo todo os Professores Autônomos, serão obrigatório a utilização 
dos uniformes padrões da TALENTOS 10 DDTIRPS, sendo que, disponível no website www.talentos10.com de todas as 
modalidade ativas. 
Os ganhos e rendimentos são baseados nas mensalidades dos alunos, premiações por rendimento e ganhos de Royalties no 
Marketing Multinível. O sistema de Marketing Multinível é muito utilizado por empresas multinacionais, onde é baseado em um 
sistema próprio que todos crescem juntamente com a empresa e dependendo somente do seu esforço poderá realizar todos os 
seus sonhos financeiros. 
Os ganhos do Royalties no Marketing Multinível são pagos para todos os cargos de qualificação, por implantar, usar e divulgar o 
sistema TALENTOS10 DDTIRPS, portanto, a TALENTOS 10 pagará R$ 50,00 (cinquenta Reais) de cada professor que você 
cadastrar em sua linha descendente do seu Grupo de Expansão, onde dependendo de sua qualificação nos cargos TALENTOS 10 
DDTIRPS receberá até seu 3º nível de professores de sua linha descendente. 
O Grupo de Expansão significa que Quando você cadastrar um Professor Autônomo no sistema de ganhos do Royalties no 
Marketing Multinível, cada professor que você cadastrou fará parte de seu Grupo de Expansão, significa que, o Professor que você 
colocou no sistema será responsável por mais um projeto esportivo, onde você poderá receber o ROYALTIES DO SISTEMA e 
GANHOS MARKETING MULTINIVEL de todos os professores autônomos que você cadastrar, isso será sucessivamente com os 
demais professores que entrarão no seu GRUPO DE EXPANSÃO na sua primeira linha, e dependendo da qualificação que atingir 
poderá ganhar até o 3º nível em sua linha descendente. 
Exemplo: Vamos supor que você cadastrou 10 novos professores autônomos e de cada um você terá Royalties de R$ 50,00 
(cinquenta Reais) de cada um, totalizando R$ 500,00 (quinhentos Reais), isso somente no seu 1º Nível do seu Grupo de Expansão. 
Vamos supor que você qualificou no 2º Cargo de Qualificação e os professores autônomos que você cadastrou, eles cadastrem 10 
cada um no seu 2º Nível do Grupo de Expansão, ficaria no total de 100 professores cadastrados e de cada um você terá de 
Royalties R$ 50,00 (cinquenta Reais), totalizando R$ 5.000,00 (cinco mil Reais) para você. Vamos supor que você qualificou no 2º 
Cargo de Qualificação e aqueles 100 professores autônomos do 2º Nível cadastrem 10 cada um, ficaria no total de 1.000 
professores cada um você terá de Royalties R$ 50,00 (cinquenta Reais) no 3º Nível do seu Grupo de Expansão, totalizando R$ 
50.000,00 (cinquenta mil Reais) para você. Nos três níveis de seu Grupo de Expansão, tendo media de 10 professores de cada 
cadastrado, você teria R$ 55.500,00 (cinquenta e cinco mil e quinhentos Reais), isso sem depender de sua mensalidade, patrocínio, 
governo e podendo ter muito mais para investir em seu próprio Projeto Esportivo. 
O serviço que você irá realizar será desenvolver uma modalidade esportiva, onde aplicara sua forma de treinamento para os alunos 
da comunidade que escolher e também chamar outros professores para desenvolver o mesmo que você. 
Para conhecer os detalhes, criamos um Passo a Passo para você entender os procedimentos iniciais: 
 
1º PASSO: CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA 
Você deverá ser Pessoa Jurídica, constituir uma empresa podendo ser MEI (Microempreendedor Individual) ou SIMPLES ME 
(Microempresa e Empresa de Pequeno Porte), devidamente cadastrado, ativo e autorizado na TALENTOS10 DDTIRPS. 
 
2º PASSO: LOCAL DE TREINAMENTO 
Você deverá localizar o melhor lugar para o desenvolvimento de seu projeto esportivo, o seu patrocinador pode ajudar a descobrir o 
melhor lugar execução das atividades 
 
3º PASSO: FAZER O CADASTRO 
Você deverá fazer o cadastro de sua empresa na Talentos 10 DDTIRPS, fazendo o pagamento do Valor do Kit Preparatório, 
enviando o contrato juntamente como os documentos necessários para o seu registro. Após fazer o seu cadastro você receberá 
uma Apostila Preparatório do Professor contendo 7 conteúdos de preparação:   (Desenvolvimento Esportivo; Comportamento do 
Aluno e Professor; Metodologia TALENTOS 10 DTIRPS; Imagem Pessoal; Administrando seu Negócio; Plano de Marketing de 
Crescimento; Voltar a sonhar). 
 
4º PASSO: INAUGURAÇÃO DO SEU PROJETO ESPORTIVO 
Você juntamente com seu Patrocinador deverá planejar um evento, deverá fazer uma grande divulgação, onde convidará o maior 
numero de pessoas para a inauguração. 
 
5º PASSO: CADASTRAR NOVOS PROFESSORES  
Você deverá chamar todos os professores que você conhece para o próximo evento de negocio TALENTOS 10 DDTIRPS. 
 
6º PASSO: QUALIFICAÇÃO 
Ter disposição para aprender e ensinar, a unificar e crescer, observar e desenvolver. 
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COMO TORNAR UM PROFESSOR 
AUTÔNOMO TALENTOS 10 DDTIRPS 

 
 

Para se tornar Professor Autônomo, o Candidato deve ser Pessoa Jurídica, cadastrado por outro Professor Autônomo, ativo e 
autorizado na TALENTOS10 DDTIRPS.  
O Candidato torna-se um Professor Autônomo autorizado, oficialmente, quando a TALENTOS10 DDTIRPS recebe e aceita o 
Contrato, juntamente com todas as documentações exigidas e o pagamento do KIT PREPARATÓRIO esteja confirmado. O 
Candidato deverá preencher, assinar e Reconhecer de Firma da assinatura, e entregar o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS como Professor Autônomo da TALENTOS10 DDTIRPS processada juntamente com toda a documentação necessária, 
na sede administrativa da TALENTOS10 DDTIRPS. Uma vez aprovado o seu contrato de Professor Autônomo com a TALENTOS10 
DDTIRPS, entrará em vigor imediatamente, conferindo-lhe todos os direitos, responsabilidades e privilégios de um Professor 
Autônomo. 
O Contrato de Professor Autônomo será considerado válido se o Candidato enviar todos os documentos necessários, 
sendo: 

 Cópia Simples do Cartão CNPJ da empresa; 

 Cópia Simples do Comprovante onde reside a sede; 

 Cópia Autenticada do RG do responsável; 

 Cópia Autenticada do CPF do responsável; 

 Cópia Simples do Comprovante de Residência do Responsável da Empresa; 

 Cópia Autenticada do Certificado do CREF (Conselho Regional de Educação Física) da EMPRESA. 

 Copia do comprovante de pagamento do KIT PREPARATÓRIO. 
Obs.: A cópia do Certificado do CREF da empresa poderá ser entregue após da conclusão do Curso Preparatório ou o mais rápido 
possível. 
Para efetivar o CONTRATO deverá fazer o pagamento no PAG SEGURO no website ou deposito na conta abaixo para receber 
o KIT PREPARÁTORIO que inclui: 
 

 Apostila preparatória do professor; 

 Curso Preparatório contendo 7 aulas de preparação;  

 Uniforme (Camisa Polo, Shorts, Calça e Blusa). 
 

VALOR DO KIT PREPARATÓRIO: R$ 965,00 
TAXA DO SISTEMA: R$ 500,00 por mês. 

 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
DDTIRPS FORMAÇÃO DE ATLETAS LTDA 

CNPJ: 20.094.142/0001-72 
Agência: 3507 

Conta Corrente: 595-8 
Op.: 003 

Após concluir todos os procedimentos deverá entregar toda a documentação junto com a cópia do deposito na sede 
administrativa da TALENTOS10 DDTIRPS. 
Endereço: R. Romano L Barbugiani - nº 7084 - BL-A Ap. 02 - Vila Industrial (Marilu 1)- CEP: 17055-700 – Bauru/SP 
Após entrega dos documentos a administração TALENTOS 10 DDTIRPS para passar seu ID (Numero de Identificação) 
onde você já vai poder matricular seus alunos e começar a montar seu grupo de expansão. 
É de extrema importância o envio imediato de toda documentação necessária, sendo obrigatório o CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO “original”, pois você participar do próximo evento do Curso de Preparação. 
A TALENTOS10 DDTIRPS reserva-se o direito de aceitar ou rejeitar qualquer candidatura se todos os quesitos do 
CONTRATO não estiverem preenchidos. 
 
PERGUNTAS E DÚVIDAS MAIS FREQUENTES 
1- Porque tenho que pagar para entrar no sistema? 

Resposta: Você pagará por todo conteúdo de estudo, curso preparatório contendo 7 aulas e uniformes que você utilizará no seu projeto esportivo. 
 
2- Já tenho um Projeto Esportivo e não quero mudar o nome e nem os uniformes do meu projeto, posso entrar? 
Resposta: Não, ao iniciar em nosso sistema, precisará mudar tudo e padronizar todos os uniformes de seu projeto, sendo tudo comercializado pelo site do talentos10.com. 
 
3- Qual será o conteúdo da Apostila do Curso Preparatório? 
Resposta: No Curso Preparatório você receberá a apostila onde terão 7 conteúdo sendo: 
1º Desenvolvimento Esportivo; 
2º Comportamento do Aluno e Professor; 
3º Metodologia TALENTOS 10 DDTIRPS; 
4º Imagem Pessoal; 
5º Administrando seu Negócio; 
6º Plano de Marketing de Crescimento; 
7º Voltar a sonhar. 
 
4- Trabalho em um clube e gostaria de saber se posso desenvolver esse projeto como personal em meus horários vagos? 
Resposta: Sim, você pode estar trabalhando em qualquer lugar e desenvolver o sistema em tempo parcial para uma renda extra em qualquer modalidade, desde que cumpra as 
pequenas metas. 
 
5- Como Saberei o que tenho a receber? 
Resposta: Após você se cadastrar você receberá todos os meses o relatório dos ganhos de sua organização. 
 
6- Fazendo todo o cadastro eu já vou receber os R$ 50,00 dos ganhos do meu Grupo de Expansão? 

Resposta: Sim, já recebera os royalties pelo seu desempenho de começar a montar seu grupo de expansão. 
 
7- Terei que pagar alguma multa para empresa se eu parar de dar aulas em meu projeto esportivo? 
Resposta: Não. Se você parar de dar aulas não terá que pagar nenhuma multa para empresa, mas será desligado automaticamente do sistema. Tudo isso está explícito no 
Contrato de Prestação de Serviço e no Regulamento Interno da empresa. 
 
8- Apos fazer o cadastro eu posso iniciar meu projeto sem o Curso Preparatório? 
Resposta: Sim pode, você pode já desenvolver todo o trabalho que consta nas apostilar que será encaminhado para você, mas só recebera o certificado oficial de Professor 
Talentos 10 DDTIRPS após concluir os cursos. 


