DESCRIÇÃO DE CARGO
1. Identificação

Elaboração/Revisão: Março/2022

Título do Cargo: Gestor de Torneios
Diretoria: Desenvolvimento e Torneios
Report: Diretor de Desenvolvimento e Torneios

2.

Propósito do Cargo
Liderar as ações, projetos e programas destinados ao aumento da qualidade e da quantidade de
torneios em todo país, modelando também ações, projetos e programas para atender as demandas do
departamento e da CBRu
•
•
•
•
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•

3.

Planejar e executar ações e projetos para o Desenvolvimento do jogo em todo país.
Orientar, direcionar e monitorar equipe de trabalho dentro do eixo dos torneios a serem realizados.
Criar calendário e apoiar/ facilitar as capacitações compreendendo as necessidades de cada região.
Gerenciar o Programa Get Into Rugby Brasil, mantendo contato com Sudamérica Rugby a respeito
do Programa, administrar as demandas das instituições participantes do Programa (Federações,
Clubes, Escolas, Ongs).
Gerenciar Programas de disseminação do Rugby em todo país.
Atuar em conjunto com área de Marketing para criar campanhas de disseminação do rugby, para
praticantes e colaboradores.

Formação e Experiências
Experiência: Ter experiência mínima de 07 anos na área esportiva do Rugby, dentro de clubes e
federações. Conhecimento do Rugby nacional e seus desafios. Importante conhecer a dinâmica das
federações e suas regiões, além das regiões que não possuem federações formalizadas em relação
aos trabalhos com os Educadores.
Área: Educador Físico
Formação: Educação Física
Idiomas: Desejável inglês ou espanhol

4.

Organograma
CEO
Diretor de Desenvolvimento e
Torneios
Gestor de Torneios

Superior do Superior
Superior Imediato

Cargo Descrito

5.

Competências Técnicas
• Conhecimento de todo o funcionamento do Rugby Brasileiro dentro das suas instituições, clubes e
federações.
• Atuação em equipe multidisciplinar.

6.

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:__________________________

