DESCRIÇÃO DE CARGO
1. Identificação

Elaboração/Revisão: janeiro/2022

Título do Cargo : Fisioterapeuta
Diretoria

: Alto Rendimento

Reporta para

: Coordenador Área Médica

2. Propósito do Cargo
Integrar a equipe de fisioterapia do Sistema de Alto Rendimento assistindo os atletas em todos os
aspectos de prevenção e recuperação de lesões esportivas trabalhando em sinergia com treinadores,
educadores físicos, nutricionistas, médicos e psicólogos do esporte.

3. Descrição detalhada das atribuições
•

Avaliar o estado funcional do atleta, a partir da identidade da patologia clínica intercorrente, de
exames laboratoriais e de imagens, da anamnese funcional e exame da cinesia, funcionalidade e
sinergismo das estruturas anatômicas envolvidas.

•

Acompanhamento dos processos de recuperação de atletas.

•

Participar e colaborar com o programa de Ciência do Esporte da Confederação

•

Participar de Programas de Bem Estar e Desenvolvimento dos atletas e profissionais da
Confederação.

•

Estabelecer rotinas para a assistência fisioterapêutica, fazendo sempre as adequações necessárias

•

Reformular o programa terapêutico sempre que necessário

•

Elaborar diagnósticos cinesiológicos funcionais, planejar, organizar, prescrever e avaliar os projetos
terapêuticos desenvolvidos nos atletas

•

Prestar assistência fisioterapêutica aos atletas da Confederação Brasileira de Rugby, das categorias
sob sua responsabilidade.

•

Planejamento, elaboração e orientação do programa preventivo diário.

•

Avaliação diária dos atletas com queixas, antes de iniciar as atividades no centro de treinamento.

•

Registrar diariamente atendimentos dos atleta, as prescrições fisioterapêuticas, sua evolução, as
intercorrências e as condições de alta da assistência fisioterapêutica.

•

Comunicação e registro de status dos atletas para a comissão técnica (treinador, preparador físico
nutricionista e manager), corpo médico e banco de dados.

•

Acompanhamento
internacionais.

•

Planejamento e preparação de materiais para as viagens internacionais das equipes sob sua
responsabilidade.

•

Avaliação clinica de novos atletas.

•

Manutenção e inventario dos equipamentos e materiais relacionados a área de fisioterapia.

das

equipes

em

treinamentos,

concentrações,

jogos

e

competições

4. Formação e Experiências
Experiência:

Área:

Experiência mínima de 2 anos na área de Fisioterapia Esportiva acompanhando
equipes de esporte de alto rendimento nacionais de esportes coletivos. Desejável
experiência com Seleções Nacionais de esportes coletivos.
Fisioterapia Esportiva

Formação:
Graduação em Fisioterapia. Pós-graduação ou Especialização em Fisioterapia
Esportiva e/ou Fisioterapia em Ortopedia e Traumatologia. Registro no Conselho Regional da
Categoria (CREFITO)
Curso de treinamento em primeiros socorros no esporte
Cursos complementares desejáveis (Pilates / RPG / Acupuntura / Osteopatia /
Terapia Manual)
Idiomas:

Domínio do inglês e espanhol básico

5. Organograma
Gerente de AR
Coordenador Área Médica
Fisioterapeuta

Superior do Superior
Superior Imediato
Cargo Descrito

6. Competências Técnicas
•

Atuação em equipe multidisciplinar

•

Processo de saúde, doença e epidemiologia

•

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___________

