EDITAL DE SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS - 2019

O Clube Esperia divulga o presente edital para a seleção de profissionais para compor o projeto
“Esperia Rumo à Tóquio”.

Vagas – Profissionais de Educação Física e Esporte – Modalidades Olímpicas
Modalidade
Ginástica Rítmica
Natação
Vôlei de Praia
Preparador Físico

Carga Horária
Semanal
20 Horas
20 Horas
20 Horas
44 horas

Vagas
02
02
01
03

Salário
Líquido
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 3.636,59

Vagas – Profissionais de Educação Física e Esporte – Modalidades Paralímpicas
Modalidade
Natação
Tênis de Mesa

Carga Horária
Semanal
20 Horas
20 Horas

Vagas
01
01

Salário
Líquido
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00

Vagas – Fisioterapeutas
Carga Horária Semanal
30 Horas

Vagas
03

Salário
Líquido
R$ 2.591,29

CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO

Para os cargos de Educação Física e Esportes
•
•

Graduação em Educação Física ou Esporte
Registro Ativo e em dia, junto ao Conselho Regional de Educação Física – CREF

Para o cargo de Fisioterapeuta
•
•

Graduação em Fisioterapia
Registro Ativo e em dia, junto ao Conselho Regional de Fisioterapia – CREFITO

Atribuições – Profissional de Educação Física e Esporte
•
Planejar, aplicar e avaliar os treinamentos, tanto específico da modalidade eleita,
quanto da formação generalista de um atleta;
•
Executar e participar da avaliação física do atleta;
•
Participar das competições oficiais e não oficiais, específicas de cada modalidade, de
acordo com o planejamento esportivo do Clube;
•
Cumprir todas as rotinas administrativas e técnicas de formação de atletas.

Atribuições – Fisioterapeuta
•
Planejar, implantar, coordenar e supervisionar programas destinados à recuperação
funcional de atletas;
•
Realizar avaliações e acompanhamento da recuperação funcional do atleta;
•
Elaborar programas de assistência fisioterapêutica aos atletas de competição;
•
Integrar a equipe multidisciplinar de saúde do esporte, com participação plena na atenção
prestada ao atleta.

Perfil Profissional - Profissional de Educação Física e Esporte
•
Desejável experiência comprovada como treinador da modalidade eleita/vaga;
•
Desejável experiência comprovada de treinador de atletas de alto nível;
•
Desejável experiência em competições nacionais/internacionais;
•
Desejável Especialização, Mestrado ou Doutorado em Educação Física e áreas afins das
Ciências do Esporte;

Perfil Profissional – Vaga Fisioterapeuta
•
Desejável experiência comprovada na área esportiva no atendimento a atletas;
•
Desejável experiência em atendimento a múltiplas modalidades esportivas;
•
Desejável experiência no atendimento a paratletas;
•
Desejável experiência em atendimento em competições nacionais/internacionais;
•
Desejável Especialização, Mestrado ou Doutorado em educação física e áreas afins das
Ciências do Esporte;

Todas as contratações serão regidas pelo regime CLT.
PROCESSO SELETIVO:

A seleção se dará através de análise curricular e entrevista.

SUBMISSÃO:

Os interessados deverão preencher o formulário online, clicando no link https://goo.gl/forms/jEwBq5n2iUccEITB2 no período compreendido entre 11 a 24 de Março de
2019.

Em atendimento ao Regulamento de Descentralização de Recursos e o Regulamento de Compra
e Contratações do CBC, somente poderão participar pessoas do processo seletivo que atenderem
as seguintes condições:
• Não ser servidor ou empregado público ou Colaborador do Comitê Brasileiro de Clubes;
•

Não ser agente político de Poder ou do Ministério Público, tanto quanto dirigente de órgão
ou entidade da administração pública, de qualquer esfera governamental, ou respectivo
cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
segundo grau;

•

É vedada a contratação, a qualquer título, de pessoas naturais condenadas pela prática de
crimes contra a administração pública ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais
para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação
de bens, direitos e valores;

•

É vedada a contratação de Dirigentes do Clube, bem como cônjuge ou companheiro, e
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau;

•

Vedada à contratação de menor de 18 anos.

