
                                   

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Supervisor Técnico 

 

SUMÁRIO DO CARGO 

Responsável em dar suporte ao Diretor Técnico nos processos de 

organização e execução de eventos nacionais e internacionais 

especificamente nas operações de: registro de clubes e atletas, preparação 

do plano de trabalho, supervisão de operações de montagem de 

estruturas, transporte, alimentação e hospedagem.  

Responsável também por operacionalizar as Fases de Treinamento das 

respectivas Seleções Nacionais. 

 

NÍVEL DE REPORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES 

 Acompanhar a execução do calendário de competições da ANDE, bem como a 

programação de outras atividades inerentes à área técnica; 

 Fazer cumprir os regulamentos gerais das competições existentes no calendário da 

ANDE bem como os regulamentos de registro e transferência de atletas; de 

arbitragem e classificação funcional; 

 Colaborar na organização e acompanhamento do processo de registro de equipes e 

atletas em cada temporada e nas respectivas competições existentes no calendário 

da ANDE; 
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 Encaminhar o plano de trabalho orientador para concretizar convênio com o 

Comitê Paralímpico Brasileiro a fim de viabilizar recursos financeiros para execução 

das competições; 

 Supervisionar operações de montagem de estruturas, classificação funcional e 

arbitragem em eventos nacionais.   

 Colaborar na execução do plano plurianual de treinamento das Seleções 

Brasileiras; 

 Zelar, permanentemente, pela observância dos princípios éticos, filosóficos e 

estatutários que regem a ANDE, bem como as normas e regras emanadas da 

BISFed, IFCPF e CP-ISRA; 

 Zelar para que o seguimento de desporto das pessoas com Paralisia Cerebral no 

Brasil sempre tenha acesso às informações especificas no âmbito da área técnica 

como, por exemplo, calendário de competições, regulamentos, rankings nacionais 

e internacionais, índices etc.; 

 Participar de reuniões com a Diretoria Técnica quando convidado ou convocado; 

 Praticar todos os atos indispensáveis ao bom cumprimento de suas atribuições. 

 

REQUISITOS DO CARGO 

5.1. FORMAÇÃO ACADÊMICA 
(   ) Ensino Médio Completo 
(   ) Superior em curso  
( X  ) Superior Completo  - Educação Física 
(     ) MBA – Pós Graduação 
5.2 IDIOMAS 
(     ) Inglês Fluente         (     ) Inglês Intermediário          (  X  ) Inglês Básico              (     ) Não 
se Aplica 
5.3 TI (pacote office) 
(  X   ) Avançado          (     ) Intermediário           (      ) Básico              (      ) Não se Aplica  
 


