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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 

OBRIGATÓRIOS 
 
Escolaridade:  
Bacharel em Esporte, Ciência do Esporte ou Educação Física. 
 

    Requisitos: 
Conhecimentos da lingua inglesa(desejável nível intermediário);  
Redação e Norma na língua portuguesa; 
Conhecimentos pacote Office. 

 

PREVISÃO DA VAGA 

Forma de contratação: CLT – 40 horas semanais. 

Salário: R$ 3.500,00 

Benefícios: auxílio refeição e alimentação, plano de saúde(com coparticipação do empregado), plano odontológico 
(com coparticipação do empregado) e seguro de vida. 

** Dias, horários e modalidade de trabalho (presencial ou híbrido) a serem confirmados no momento da 
convocação para assunção ao cargo, podendo incluir sábados, domingos e/ou feriados, além de disponibilidade 
para viagens. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

✓ Apoiar a área em todo o processo de organização dos eventos integrantes do Calendário e Plano Oficial da 
entidade; 

✓ Participar dos aspectos logísticos e organizacionais de competições, treinamentos, concentrações, eventos, 
viagens e outros realizados e/ou apoiados pela CBGolfe; 

✓ Auxiliar na operação do sistema informatizado da gestão da modalidade (presencialmente ou 
remotamente); 

✓ Dar suporte em ações relativas para participação de equipes em competições e/ou eventos nacionais e 
internacionais, fazendo interface com organizadores e entidades afins; 

✓ Apoiar o Analista e Coordenador de Esportes na execução de suas tarefas; 
✓ Contribuir no planejamento e na execução de todas as tarefas relativas ao Departamento Técnico e Diretor 

Técnico. 
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Importante: 
 
✓ As inscrições serão realizadas até às 23:59 do dia 31/01/2022 , exclusivamente através do link: 

https://www.connekt.com.br/oportunidades/detalhe/a6aeef27-c835-43a0-aec5-946145bfee6b na Internet 
 
✓ Na data provável de 02/02/2022 será publicada no site da CBGolfe (www.cbgolfe.com.br) a classificação da 

1ª etapa e convocação para a 2ª etapa, contendo a lista de candidatos classificados, e orientaçãos 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. 

 

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 
 

 
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.  

 

1.2 Serão encaminhados para a próxima etapa até 10 (dez) candidatos habilitados e mais bem classificados e que 

comprovarem os requisitos para o cargo. 

 

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 CBGolfe, colaboradores e profissional 

da área de Recursos Humanos 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 

 

 

 

https://www.connekt.com.br/oportunidades/detalhe/a6aeef27-c835-43a0-aec5-946145bfee6b
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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. 

 

Ao participar do processo seletivo 001/2022, o(a) candidato (a) concorda: 
 
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. A 

não apresentação no momento requerido irá excluir o candidato do processo seletivo, não cabendo recurso. 

Não será aceita documentação enviada por outro meio que não seja o previsto neste Comunicado; 

 
c) Apresentar declaração de ciência e concordância de que toda a documentação apresentada, especialmente 

àquelas que contenham dados pessoais, será utilizada única e exclusivamente para fins de participação neste 

processo seletivo, estando o candidato ciente e concordando com o tratamento de seus dados pessoais de acordo 

a finalidade informa. 


