DESCRIÇÃO DE CARGO
1. Identificação

Elaboração/Revisão: janeiro/2022

Título do Cargo: Coordenador de desenvolvimento de arbitragem
Diretoria: Arbitragem
Report: Gerente de Arbitragem

2.

Propósito do Cargo
Gerenciar o desenvolvimento e execução de treinamento e educação de novos árbitros, educadores de
árbitros e coaching de árbitros para atender as necessidades do jogo, bem como desenvolver árbitros
para o painel nacional de arbitragem e auxiliando no processo até a chegada à Alta Performance.

3.

Descrição detalhada das atribuições
•
•
•
•
•
•
•
•

4.

Ser a ponte entre estados/regiões e arbitragem do Brasil;
Dar o direcionamento para que os árbitros sigam o pathway do desenvolvimento até a alta
performance;
Estar disponível para todas as etapas do Super Sevens feminino;
Estar à disposição para os cursos Brasil Rugby, Sudamerica e World Rugby;
Coordenar os grupos de arbitragem Azul e Verde do Brasil Rugby analisando índices técnicos e
físicos, bem como preparando encontros periódicos;
Fazer designações nacionais juntamente com o coordenador de Alta Performance;
Planejamento de cursos de arbitragem Brasil Rugby e de Coaching de árbitros; e
Responsável, junto ao coordenador de Alta Performance, pela coordenação dos Educadores de
Arbitragem do Brasil.

Formação e Experiências
Experiência: Desejável vivência na coordenação da arbitragem da Federação Paulista de Rugby;
Árbitro da Confederação Brasileira de Rugby; Educador World Rugby;
Área: Arbitragem
Formação: Trainer World Rugby; Nível 2 World Rugby de arbitragem; Coach de arbitragem.
Idiomas: Inglês e espanhol intermediário

5.

Organograma

CEO
Gerente de Arbitragem
Coordenador de desenvolvimento
de arbitragem

Superior do Superior
Superior Imediato
Cargo Descrito

6.

Competências Técnicas
•
•
•
•

7.

Conhecimento das leis do jogo;
Conhecimento técnico da arbitragem;
Formação educacional;
Conhecimento de tecnologia para a criação de novos materiais e preparação de cursos à distância;

Competências Comportamentais
Agilidade

Objetividade
Organização

Foco em Resultado
Bom relacionamento interpessoal

Adaptabilidade
Senso Crítico

Empatia
Liderança

Assertividade
Paciência

Comprometimento
Confiança

Autonomia
Criatividade

Abertura ao novo
Iniciativa

Auto gerenciamento
Visão estratégica

Visão de negócio
Disciplina

Proatividade
Curiosidade

Flexibilidade
Tomada de Decisão

•

Outras:__________________________

