DESCRIÇÃO DE CARGO
1. Identificação

Elaboração/Revisão: janeiro/2022

Título do Cargo : Coordenador de Managers (Gerente de Seleções)
Diretoria

: Alto Rendimento

Reporta para

: Gerente AR

2. Propósito do Cargo
Planejar e gerenciar a operação e as necessidades logísticas e administrativas Sistema de Alto
Rendimento, das Seleções Nacionais e do programa de identificação e formação de talentos (SIFT)
conectando os calendários nacional e internacional, projetos públicos, projetos olímpicos e da World
Rugby.

3. Descrição detalhada das atribuições
•

Coordenação do processo de orçamentação e despesas anuais com as diversas áreas (centros de
custo). Controle e monitoramento de despesas dos centros de custos do Sistema de AR.

•

Programação, operação e prestação de contas de projetos incentivados (LIE), SIGEF (COB), e
prestações de contas dos projetos do Sistema de AR.

•

Planejamento e operação das Missões dos programas do Sistema de AR (Nacional e Internacional).

•

Prover o melhor serviço de treinamento, capacitação, coaching e mentoria para os profissionais da
área de Coordenação dos Programas Nacionais e do SIFT (Managers).

•

Supervisionar ambiente de treinameto diário (DTE) seja adequado para o propósito de cumprir os
objetivos da Seleção Nacional (instalações e equipamentos adequados, funções especificadas, etc.)

•

Auxiliar nas demandas de informações da Gestão, Comunicação e Marketing da Confederação.

•

Coordenar as compras de passagens aéreas, hospedagens, uniformes, equipamentos e demais
aquisições logísticas para o sistema de AR.

4. Formação e Experiências
Experiência: Comprovada experiência na gestão logística e acompanhamento de equipes nacionais
de esporte de alto rendimento de esportes coletivos.
Desejável experiência na participação em Missões/Competições Internacionais como
Chefe ou Manager de Equipe
Desejável experiência como atleta de rendimento competindo em nível internacional
Área:
Gestão Esportiva
Formação: Graduação Superior
Pós-graduação em Gestão do Esporte desejada
Idiomas:
Domínio do inglês e espanhol

5. Organograma
CEO
Gerente de AR
Coordenador de Managers

Superior do Superior
Superior Imediato
Cargo Descrito

6. Competências Técnicas
•

Atuação em equipe multidisciplinar

•

Especialização na Área de Gestão Esportiva desejada

•

Conhecimento de gestão e controle de projetos desejada

•

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

•

Facilidade na utilização de TEAMS e ZOOM para reuniões remotas

•

Conhecimento de gestão de projetos públicos

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___________

