DESCRIÇÃO DE CARGO
1. Identificação

Elaboração/Revisão: janeiro/2022

Título do Cargo : Analista de Vídeo
Diretoria

: Alto Rendimento

Reporta para

: Gerente AR

2. Propósito do Cargo
Planejar e desenvolver as análises de vídeo e performance esportiva, para atender as necessidades de
informações detalhadas dos treinamentos e de jogos executando as ações de filmagem edição e
análise estatística das ações garantindo que Treinadores e atletas possuam os dados disponíveis para
realizar o planejamento e feedback técnico dos programas das seleções nacionais.

3. Descrição detalhada das atribuições
• Elaborar, monitorar e rever periodicamente o planejamento anual da Área de Análise de Vídeo junto
com o coordenador de área e Treinadores.
• Preparar os planos de edição com avaliação de jogos e atletas eficazes para todos os Programas
do Sistema de AR, que atendam as solicitações e especificações dos Treinadores (HC),
providenciando as filmagens, disponibilizando os cortes de imagens para todos da Comissão Técnica
e atletas.
• Liderar o processo de identificação de Analistas de Vídeo com talento e potencial que possam ser
desenvolvidos para o Rugby Nacional.
• Acompanhar as equipes nacionais nos acampamentos e missões internacionais quando solicitado
dando suporte local para os Treinadores e equipe multidisciplinar.
• Auxiliar nas demandas de imagens e vídeos da Gestão (Prestação de Contas), Comunicação e
Marketing da Confederação.

4. Formação e Experiências
Experiência: Experiência na área de Análise de Vídeo e Performance acompanhando equipes de
esporte de alto rendimento nacionais de esportes coletivos.
Desejável experiência com Seleções Nacionais de esportes coletivos
Área:

Análise de Vídeos e Performance de Atletas

Formação:

Desejável a Graduação em Educação Física ou Ciências do Esporte.

Idiomas:

Domínio de inglês e espanhol básico

5. Organograma
Gerente de AR
Coordenador de Análise de Vídeo
Analista de Vídeo

Superior do Superior
Superior Imediato
Cargo Descrito

6. Competências Técnicas
•

Conhecimento de ferramentas (softwares) de corte, edição e análises estatísticas de esporte de
Alto Rendimento

•

Atuação em equipe multidisciplinar

•

Domínio do pacote Office (Word / Excel / Powerpoint / Outlook)

•

Facilidade na utilização de TEAMS e ZOOM para reuniões remotas

7. 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: Planejamento, Foco nos Atletas, Cultura de Qualidade___________

