
 
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE TREINADOR DE NATAÇÃO 
 

Faço saber que estão abertas, na Secretaria do Centro de Extensão/CENEX da Escola de Educação Física, Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional da UFMG, inscrições para a seleção de treinador (1 vaga) na modalidade de natação para o “Projeto 
de Desenvolvimento do Esporte no CTE-UFMG”:   

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO: 
• Graduação em Educação Física; 
• Registro no Conselho Regional de Educação Física/CREF. 

ATRIBUIÇÕES 
• Planejar, aplicar e avaliar o treinamento, tanto na água quanto em atividades de preparação adicional, de atletas das 

modalidades de natação, nado sincronizado e polo aquático (caso estas duas últimas modalidades sejam oferecidas) 
atendidos pelo CTE ou a este vinculados; 

• Executar e participar da avaliação física dos atletas atendidos; 
• Auxiliar diretamente e efetivamente o supervisor da modalidade em todas as suas atribuições técnicas e administrativas. 
 
PERFIL PROFISSIONAL 
• Experiência comprovada como treinador de nadadores de nível internacional; 
• Experiência comprovada como treinador de atletas de alto nível; 
• Especialização ou Mestrado em Educação Física e áreas afins das Ciências do Esporte;  
• Produção científica em Educação Física – Ciências do Esporte; 
• Bom domínio da língua inglesa (leitura e conversação) a ser comprovado através de entrevista. 
• Possuir experiência administrativa de instalações esportivas 
 

PROCESSO SELETIVO: 
A seleção será feita mediante entrevista e análise de currículo. 

INSCRIÇÃO: 
As inscrições serão realizadas no CENEX da EEFFTO/UFMG do dia 23/05/2016 até às 16 horas do dia 31/05/2016. No 
ato da inscrição o candidato deverá apresentar currículo com as devidas comprovações.  
Informações: 3409-2314. 
 
REMUNERAÇÃO: 
Será concedida a remuneração bruta de R$5.000,00 (cinco mil reais) mensais, para uma carga horária de 40 horas 
semanais. 

DATA DA SELEÇÃO: 
Dia: 01/06/2016 Local: Sala de Reuniões da EEFFTO/UFMG  Horário: 14h 

Belo Horizonte, 23 de maio de 2016. 
 

Prof. Luciano Sales Prado  
Coordenador do Projeto de Desenvolvimento do Esporte no CTE-UFMG 


