
 

 

EDITAL Nº. 002/2017 – Educação Física 

 

SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA TÉCNICO ESPORTIVO 

O Curso de Educação Física do Centro Universitário Cesmac informa que estão 

abertas, no período de 17/03/2017 a 27/03/2017, as inscrições para o processo 

seletivo simplificado para o preenchimento de vaga para técnico esportivo das 

equipes de VOLEIBOL do Centro Universitário Cesmac. 

 

1. DA INSCRIÇÃO 

1.1 A inscrição deverá ser feita pelo e-mail: educacaofisica@cesmac.edu.br 

1.2 Os candidatos deverão postar para inscrição: o nome completo, o currículo, e no 

assunto do e-mail informar a modalidade esportiva para a qual se candidata, nesse 

caso VOLEIBOL. 

1.3 Não haverá taxa de inscrição. 

1.4 A inscrição apenas será deferida, após análise curricular realizada pela 

Coordenação do Curso de Educação Física em conjunto com a Pró-reitoria 

Acadêmica Adjunta de Graduação. 

 

2. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

2.1 A seleção será realizada por Comissão Examinadora composta por 3 (três) 

professores do Centro Universitário Cesmac. 

2.2 O processo seletivo será realizado no Campus II do Centro Universitário 

Cesmac, situado à Rua Capitão Samuel Lins, S/N, Farol – Maceió – AL, nos dias 29, 

30 e 31 de Março de 2017. 

2.3 A seleção é de caráter eliminatório e classificatório e constará das seguintes 

etapas: 

2.3.1 Avaliação curricular; 

2.3.2 Apresentação de planejamento anual de treinamento para a modalidade; 

2.3.3 Avaliação psicológica. 

 

2.4 Na avaliação curricular será atribuída uma nota de 0 (zero) a 10 (dez) de acordo 

com formulário próprio, tendo caráter eliminatório. 

 

2.5 O planejamento anual deverá ser entregue em três vias para a banca 

examinadora e apresentado em slides com uso de projetor multimídia. A 

apresentação deverá ser feita com duração entre 15 e 20 minutos. Serão 

disponibilizados projetor multimídia e quadro branco. Após a apresentação, o 



 

 

candidato deverá apresentar seu currículo com auxílio de recurso multimídia em até 

10 minutos. As apresentações serão realizadas nos dias 29 e 30 de Março e os 

horários serão divulgados previamente via e-mail, após o encerramento das 

inscrições. 

 

2.6 No dia da apresentação do planejamento anual, o candidato deverá entregar à 

banca examinadora, cópias dos seguintes documentos, de acordo com sua 

formação: 

a) Diploma de graduação (frente e verso); 

b) Histórico de graduação; 

c) Diploma de especialização; 

d) Diploma ou declaração de pós-graduação stricto sensu (frente e verso); 

e) Históricos (especialização, mestrado e/ou doutorado); 

f) Comprovação de experiência profissional; 

g) Cópia do registro profissional junto ao sistema CONFEF/CREF. 

 

2.7 A avaliação psicológica será realizada pelo setor de Gestão com Pessoas nos 

dias 30 e 31 de Março no período da tarde (13h às 17h). 

 

3. DOS REQUISITOS PARA O CARGO 

3.1 O candidato deverá: 

a) possuir Graduação em Educação Física; 

b) ser brasileiro ou estrangeiro portador do visto permanente;  

c) comprovar experiência profissional;  

d) ter sido aprovado e classificado no processo seletivo; 

e) Possuir registro devidamente atualizado junto ao sistema CONFEF/CREF. 

 

4. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

O resultado será divulgado por e-mail aos candidatos que participarem de todas as 

etapas do processo seletivo. 

 

5. DA CONTRATAÇÃO 

A contratação será imediata e o início das atividades está previsto para o mês de 

ABRIL, mediante aprovação da Reitoria do Centro Universitário Cesmac. O 

profissional selecionado, mediante necessidade institucional e dentro da sua carga 

horária, poderá auxiliar em outras atividades acadêmicas relacionadas à sua área de 

formação. 

 



 

 

 

6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Para maiores informações entrar em contato pelo telefone (82) 3215 5234. 

Os casos omissos serão deliberados pela Coordenação do Curso de Educação 

Física em conjunto com a Pró-reitoria Acadêmica Adjunta de Graduação - PROAG. 

 

 

 

 

Maceió, 17 de Março de 2017. 

Prof. Me. Rodrigo Barbosa de Albuquerque 

Coordenador do Curso de Educação Física 

 


