Chamada pública para contratação de profissionais –
Projeto Juiz de Fora Vôlei
O Projeto Juiz de Fora Vôlei aprovado pelo Governo do Estado de Minas Gerais no Programa
Minas Esportiva Incentivo ao Esporte sob o protocolo de aprovação 2017.01.0024 vem, através
deste, realizar chamada pública para contração de profissionais para execução do Projeto.

Envio de currículos: de 7 a 10 de Julho de 2018
(enviar para o e-mail asepelsports@gmail.com)
Critérios para seleção: análise de currículos e entrevista

Cargos:

1 – Treinador – 40 horas\semanais
Remuneração Bruta– R$ 3.290,37 mensais
Total de meses – 11
Atribuições: Preparar tecnicamente equipe de atletas nas técnicas específicas transmitindo
princípios e regras, bem como responder pelo comando e organização tática da equipe, para
desenvolver e melhorar os conhecimentos e habilidades dos atletas na modalidade esportiva,
garantindo o bom desempenho em competições. Elaborar relatórios para comprovação do
cumprimento das metas do Projeto Esportivo.
Formação acadêmica e experiência exigida: Curso Superior completo em Educação Física
(bacharelado) e registro no respectivo Conselho de Classe.
Tipo de Contratação: MEI

2 –– Preparador Físico - 40 horas\semanais
Remuneração Bruta – R$ 3.290,37 mensais
Total de meses – 11
Atribuições: Desenvolver, com atletas atividades físicas, ensinar técnicas desportivas, realizar
treinamentos especializados com atletas de diferentes esportes, instruir sobre princípios e
regras inerentes a cada um deles, avaliar e supervisionar o preparo físico dos atletas,
acompanhar e supervisionar as práticas desportivas. Elaborar relatórios para comprovação
do cumprimento das metas do Projeto Esportivo.
.
Formação acadêmica e experiência exigida: Curso Superior completo em Educação Física
(bacharelado) e registro no respectivo Conselho de Classe.

Tipo de Contratação: MEI
3- Fisioterapeuta - 30 horas\semanais
Remuneração Bruta – R$ 2.109,51 mensais
Total de meses – 11
Atribuições: Aplicar técnicas fisioterapêuticas para prevenção, readaptação e recuperação de
pacientes e clientes. Atender e avaliar as condições funcionais de pacientes e clientes
utilizando protocolos e procedimentos específicos da fisioterapia e suas especialidades.
Elaborar relatórios para comprovação do cumprimento das metas do Projeto Esportivo
.
. Formação acadêmica e experiência exigida : Curso Superior completo em Fisioterapia e
registro no respectivo Conselho de Classe.
Tipo de Contratação: Terceirizados

4 ––- Psicólogo - 40 horas\semanais
Remuneração Bruta – R$ 2.303,63 mensais
Total de meses – 11
Atribuições: Atuar no atendimento e avaliação psicológica. Atuar na correção de testes,
atendimento a candidatos. Elaborar pareceres. Elaborar relatórios para comprovação do
cumprimento das metas do Projeto Esportivo.
.
.
Formação acadêmica e experiência exigida :Curso Superior completo em Psicologia e registro
no respectivo Conselho de Classe.
Tipo de Contratação: Terceirizado

5 ––-Estatístico (analista de desempenho) 40 horas\semanais
Remuneração Bruta – R$ 3.033,52 mensais
Total de meses – 11
Atribuições: ser o responsável por converter dados estatísticos de jogo ou treino em
informações palpáveis para o treinador e sua comissão técnica. Quantidade de passes,
saques, levantamentos e finalizações, certos ou errados, pontos fortes e fracos dos atletas,
elaboração de vídeo para preleção e scout completo de jogos. Além dos aspectos técnicos já
apresentados, o Analista de Desempenho é responsável pela identificação e desenvolvimento
do talento e analisar o controle do treinamento visando à formação integral do atleta.
.
.

Formação acadêmica e experiência exigida : Profissional devidamente qualificado, graduado
em qualquer área, preferencialmente em Educação Física e com registro no Conselho Regional
de Classe de sua formação, com experiência na coleta e tratamento de dados estatísticos.
Tipo de Contratação: Terceirizado

6 ––- Auxiliar técnico - 40 horas\semanais
Remuneração Bruta – R$ 2.189,88 mensais
Total de meses – 11
Atribuições: Ser o responsável por analisar as ações técnico-táticas dos jogadores em uma
partida, por observar os pontos fortes e fracos das duas equipes durante a partida a fim de
subsidiar o técnico em suas tomadas de decisões.
.
.
Formação acadêmica e experiência exigida : Profissional qualificado para a função, com o
devido registro na CBV – Confederação Brasileira de Voleibol, e no Conselho Regional de
Educação Física – Cref6-MG, com experiência em competições de nível estadual e Nacional.

Tipo de Contratação: MEI

