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A Confederação Brasileira de Golfe abre inscrições para candidatos interessados em participar do processo 

seletivo para o cargo acima. 

Requisitos para o cargo 

Escolaridade:  
Superior completo (desejável em Administração, Educação Física, Esporte ou na área de TI). 
 
Experiência: 
Experiência comprovada na área; 
Curso de regras de Golfe, mínimo nível 1; 
Curso de formação de Rating; 
Nível avançado da Língua Inglesa; 
Conhecimento do pacote office. 

 

Previsão de Vaga 

Forma de contratação: CLT 

Salário: Entre R$ 6.000,00 a R$ 7.000,00 

Benefícios: conforme acordo coletivo com o sindicato da categoria. 

** Carga horária, dias e horários a serem confirmados no momento da convocação para assunção ao cargo, 
podendo incluir sábados, domingos e/ou feriados, além de disponibilidade para viagens. 

Importante: 
 
 As inscrições serão realizadas das 17:00 do dia 23/04/2018 até às 23:59 do dia 07/05/2018, exclusivamente 

através do link: http://www.cbg.com.br/?page_id=15768 na Internet 
 
 A inscrição será efetivada após o candidato anexar os documentos obrigatórios exigidos neste comunicado, 

sendo possível associar mais de um documento para cada requisito exigido. 
 
 No dia 10/05/2018 será publicada no site da CBG (www.cbg.com.br) a classificação da 1ª etapa e 

convocação para a 2ª etapa, contendo a lista de candidatos classificados, local e a data/horário de realização 
da próxima etapa, que poderá ocorrer em qualquer dia da semana, inclusive sábado e domingo. 

 Cabe ao candidato acompanhar na Internet a publicação de resultados e convocação para as demais etapas do 
processo seletivo. 

 
 É de exclusiva responsabilidade do candidato a comprovação dos requisitos exigidos para o cargo. Caso os 

requisitos não sejam comprovados, o candidato será excluído do processo. 
 

 
 

Conhecimentos Específicos: 

 Regras de Golfe; 

 Rating de campos de Golfe; 

 Técnicas de apresentação e comunicação junto ao público; 

 Gestão de projetos de TI e gestão de fornecedores de TI. 
 

Atividades a serem desenvolvidas: 

 Gerenciar o “modus operandi” do sistema de Handicap, de modo a garantir que todas as Federações 

Estaduais e seus clubes utilizem o sistema de handicap chancelado pela USGA e sigam suas regras e 

regulamentos, além de fornecer serviços de handicap e cadastro adequados aos seus membros; 
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 Gerenciar o tema “Rating” no Brasil, de modo a disseminar o conhecimento das regras de golfe visando o 

alinhamento com toda a estrutura de rating no Brasil, para medição de campos de golfe; 

 Gerenciar o sistema de “Torneios”, de modo a garantir que todos os torneios nacionais e estaduais usem o 

software de sistema de Torneios de maneira organizada, coerente e profissional para oferecer os melhores 

benefícios (tee time, resultados e informações do torneio) para os jogadores. 

 
Informações sobre o processo de seleção 

 
 

1. ETAPA 1 – Avaliação de Currículo e Comprovação de Requisitos. 

1.1 Avaliação Teórica: de caráter eliminatório e classificatório, com o objetivo de avaliar as competências técnicas 

necessárias para o desempenho da função. Essa avaliação será composta pela avaliação curricular e comprovação dos 

requisitos, conforme tabela abaixo.  
REGRAS / ARBITRAGEM 

TÍTULO 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR MÁX 

TOTAL 

Certificado de aprovação no Curso de Regras ‐ Nível 1, expedido pela 
Confederação Brasileira de Golfe, ou outra entidade que tenha filiação junto ao 

R&A  10  10 

Certificado de aprovação no Curso de Regras ‐ Nível 2 expedido pela 
Confederação Brasileira de Golfe, ou outra entidade que tenha filiação junto ao 

R&A  20  20 

Certificado de aprovação no Curso de Regras ‐ Nível 3, expedido pela 
Confederação Brasileira de Golfe, ou outra entidade que tenha filiação junto ao 

R&A  30  30 

PONTUAÇÃO TOTAL MÁXIMA (60 PONTOS) 

RATING 

TÍTULO 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR MÁX 

TOTAL 

Certificado de aprovação em curso de Rating, emitido pela Confederação 
Brasileira de Golfe  15  15 

Certificado de aprovação em curso de Rating, emitido pela USGA ou entidade 
equivalente.  25  25 

PONTUAÇÃO TOTAL MÁXIMA ( 40 PONTOS) 

 
1.2 Comprovação de Requisitos: no ato da inscrição o candidato deverá anexar ao processo seletivo, as cópias em 

PDF dos documentos que comprovam a escolaridade, e os documentos que comprovem os requisitos relacionados 

no quadro “Requisitos para o cargo” como segue: 

 

 Escolaridade – Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso; 

 Certificado de Curso de Regras; 

 Certificado de Curso de Rating. 
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Atenção: O arquivo em PDF deve ser identificado, indicando o tipo de documento. Exemplo: escolaridade, etc. 

 
Importante: 
 
1. A documentação associada será submetida à análise e caso não atenda aos requisitos exigidos para o cargo 

ou o arquivo esteja ilegível, o candidato será excluído do processo, não cabendo recurso. 

2. Serão encaminhados para a próxima etapa até 5 (cinco) candidatos habilitados e mais bem classificados e 

que comprovarem os requisitos para o cargo (no prazo estipulado neste comunicado).  
 

2. ETAPA 2 – Avaliação Técnica por Comitê Examinador (PESO 2): de caráter eliminatório e classificatório, destina- 

se a avaliar as competências exigidas para o exercício da função, considerando: o conhecimento técnico, o perfil do 

candidato, aptidão e potencial, além da experiência profissional e articulação. 

2.1 O Comitê Examinador será constituído por representantes da Diretoria da CBG e profissionais da área de 

Recursos Humanos através de empresa especializada contratada pela CBG, que poderão convocar os candidatos 

por mais de uma vez para comparecimento a fim de realizar as avaliações. Serão considerados habilitados os 

candidatos que obtiverem, no mínimo, 60 (sessenta) nesta avaliação. 

2.2 A nota final, para efeito de classificação, é a média das notas obtidas na Etapa 1 (Avaliação Teórica) e na Etapa 

2 (Entrevista Técnica por Comitê Examinador). Conforme abaixo: 

 
CLASSIFICAÇÃO FINAL = AT + (AC x2) / 3 

 
Onde: AT = Avaliação Teórica / AC = Avaliação Técnica por Comitê Examinador 

 
 

3. ETAPA 3 – Convocação para assunção ao cargo 

3.1 De acordo com a existência de vagas, respeitada a classificação, os candidatos serão encaminhados para exame 

médico admissional, de caráter eliminatório. 

3.2 No momento da convocação para assunção ao cargo, é de exclusiva responsabilidade do candidato a 

apresentação dos documentos originais de comprovação dos requisitos exigidos para o cargo (escolaridade e 

experiência profissional). 

3.3 O não cumprimento das regras estabelecidas nesta etapa, resultará na exclusão do processo seletivo, não 

cabendo recurso. 

 
Informações para Inscrição: 

1. No ato da inscrição o candidato se compromete a: 

a) Acatar às regras e condições estabelecidas neste Comunicado de Processo Seletivo, sobre as quais não poderá 

alegar desconhecimento. 

b) Apresentar, no momento requerido, a documentação comprobatória dos requisitos exigidos para o cargo. Caso 

contrário, será excluído do processo seletivo, não cabendo recurso. Não será aceita documentação enviada por 

outro meio que não seja o previsto neste Comunicado. 


