Anexo IV - Equipe Técnica

Função

Técnico Esportivo

Auxiliar Técnico

Requisitos Minimos

Atribuições Desejáveis

Selecionar atletas;
Treinar atletas para alcançar objetivo fixados;
Coordenar, acompanhar e avaliar o desempenho das atividades desenvolvidas;
Elaborar programas de treinamento com dados das avaliações realizadas;
Fixar objetivos e metas de acordo com o nível técnico dos atletas;
Identificar necessidades de intervenção da equipe multidisciplinar;
Diploma de graduação em Educação
Orientar as ações táticas e técnicas na competição e no treinamento;
Física, em nível de bacharelado ou
Orientar os comportamentos sociais, morais e éticos dos atletas, notadamente os valores
Licenciatura Plena e Registro no Conselho
olímpicos e paraolímpicos e ações de concientização sobre o combate ao doping;
Regional de Educação Física - CREF com
Promover atividades que proporcionem a melhoria nas qualidades físicas, motoras,
experiência mínima de 02 anos na
técnicas e táticas dos atletas.
formação de atletas de alto rendimento da
Realizar avaliação dos praticantes das atividades e analisar seus resultados;
modalidade específica.
Promover reuniões periódicas com a Equipe Técnica, a fim de analisar, em conjunto, o
resultado de avaliações internas e/ ou externas, elaborando relatórios de desempenho com o
objetivo de propor redirecionamento das práticas esportivas;
Zelar pela segurança dos atletas durante os treinamentos e competições; Outras atividades
correlatas ao cargo.

Auxiliar na aplicação das atividades esportivas
Auxiliar na aplicação de testes de avaliação física;
Auxiliar na equipe técnica no alcance das metas;
Diploma de graduação em Educação
Auxiliar na elaboração de relatórios sobre atividades desenvolvidas;
Física, em nível de bacharelado ou
Acompanhar as equipes em viagens de treinos e competições (opcional)
Licenciatura Plena e Registro no Conselho
Participar das reuniões de planejamento;
Regional de Educação Física - CREF
Monitorar e dar todo o suporte aos atletas e corpo técnico nas atividades diárias e em
competições(opcional).
Outras atividades correlatas ao cargo, delegadas pelo técnico

Carga Horária

Remuneração Mensal

20h/Semanais

950,00 a 2.000,00

40h/Semanais

1.900,00 a 4.000,00

20h/Semanais

900,00 a 1.000,00

40h/Semanais

1.500,00 a 2.000,00

Função

Requisitos Minimos

Atribuições Desejáveis

Carga Horária

Remuneração Mensal

20h/Semanais

950,00 a 2.000,00

40h/Semanais

1.900,00 a 4.000,00

20h/ Semanais

900,00 a 1.875,00

40h/Semanais

1.200,00 a 3.750,00

Anexo IV - Equipe Multidisciplinar

Preparador Físico

Técnico Esportivo

Fisioterapeuta

Diploma de graduação em Educação
Física, em nível de bacharelado ou
Licenciatura Plena e Registro no Conselho
Regional de Educação Física - CREF com
experiência
de em
01 ano
na
Diploma de mínima
graduação
Educação
preparação
de atletas
de alto rendimento
da
Física, em nível
de bacharelado
ou
modalidade
Licenciaturaespecífica.
Plena e Registro no Conselho
Regional de Educação Física - CREF com
experiência mínima de 02 anos na
formação de atletas de alto rendimento da
modalidade
Diploma
de específica.
graduação em Fisioterapia e
registro no conselho competente com
experiência mínima de 01 ano no
acompanhamento de atletas em formação
ou alto rendimento da modalidade
específica.

Selecionar atletas;
Treinar atletas para alcançar objetivo fixados;
Coordenar, acompanhar e avaliar o desempenho das atividades desenvolvidas;
Empregar técnicas e métodos específicos para o treinamento e preparação física de atletas
Elaborar programas de treinamento com dados das avaliações realizadas;
e equipes indicando exercícios para o condicionamento físico, em acordo com o técnico da
Fixar objetivos e metas de acordo com o nível técnico dos atletas;
modalidade;
Definir a periodização do treinamento.
Identificar necessidades de intervenção da equipe multidisciplinar;
Melhorar a recuperação pós-treinos e pós -jogos.
Orientar as ações táticas e técnicas na competição e no treinamento;
Outras atividades correlatas ao cargo delegadas pelo técnico
Orientar os comportamentos sociais, morais e éticos dos atletas, notadamente os valores
olímpicos e paraolímpicos e ações de concientização sobre o combate ao doping;
Promover atividades que proporcionem a melhoria nas qualidades físicas, motoras,
técnicas e táticas dos atletas.
Realizar avaliação dos praticantes das atividades e analisar seus resultados;
Atuar
no diagnóstico
cinético-funcional
bem Técnica,
como na a fim de analisar, em conjunto, o
Promover
reuniões periódicas
com a Equipe
execução
de
métodos
fisioterapêuticos
pertinentes
à práticarelatórios
esportiva de
como:
resultado de avaliações internas e/ ou externas, elaborando
desempenho com o
Recuperação
funcional,
objetivo de propor
redirecionamento das práticas esportivas;
Prevenção
das lesões;dos atletas durante os treinamentos e competições; Outras atividades
Zelar pela segurança
Outras
atividades
correlatas ao cargo.
correlatas ao cargo.

