
 

 
 

NOTA OFICIAL 016/2021 
 

DISPÕE SOBRE O CHAMAMENTO DE PROCESSO 
SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS 
TÉCNICOS DA MODALIDADE VELA. 

 
A Diretoria da Confederação Brasileira de Vela, neste ato representada por seu Presidente, no uso 
das atribuições que lhes são conferidas pelo Estatuto em vigor: 
 
 
CONSIDERANDO a necessidade de ampliar com qualidade o quadro funcional da entidade; 
 
CONSIDERANDO a necessidade dar publicidade aos processos seletivos de contratação de recursos 
humanos; 
 
CONSIDERANDO que o objetivo do processo de seletivo é maximizar o potencial de obtenção de 
resultados institucionais, estratégicos e esportivos Confederação Brasileira de Vela; 
 
CONSIDERANDO a ampla discussão do tema com os Conselhos e Diretoria da CBVela; 
 
RESOLVE: 
Art. 1º. Publicar o processo seletivo para contratação de profissionais técnicos, conforme abaixo: 

I -  Auxiliar Técnico de Vela Jovem – Anexo I; 
II -  Técnico de Vela Feminina – Anexo II; 
III -  Técnico de Vela Masculina – Anexo III. 

 
Art. 2º. Em caso de impossibilidade de executar o disposto nesta Nota Oficial, em parte ou 
integralmente, iniciaremos outro chamamento a ser decidido pela Diretoria da CBVela, que poderá 
solicitar o suporte técnico do Conselho Técnico de Vela – CTV. 
 
Art. 3º.. Casos omissos e situações excepcionais de ordem técnica devidamente justificadas, serão 
decididas a critério da Diretoria da CBVela, que poderá solicitar o suporte técnico do Conselho 
Técnico de Vela – CTV. 
 
Art. 4º. Esta Nota Oficial entrará em vigor na data de sua publicação no sítio eletrônico oficial da 
Confederação Brasileira de Vela. 

 
Rio de Janeiro/RJ, 28 de outubro de 2021. 

Marco Aurélio de Sá Ribeiro  
Presidente 

 

 



 

 
 

ANEXO I 
 

PROCESSO SELETIVO 
CARGO: AUXILIAR TÉCNICO DE VELA JOVEM 

CLASSES DE VELA JOVEM 
 

Período: 05 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2024. 
 
Regime de contratação:  CLT 
Carga Horária:   40 horas por semana (poderá incluir finais de sema ou feriados). 
Local de Trabalho:   Preferencialmente no Rio de Janeiro / RJ.  

Candidato deverá contar com disponibilidade para viagens durante 
feriados, finais de semana seja a nível nacional e internacional.  

 

CONTEXTO 

 

         A Confederação Brasileira de Vela (CBVela) é a entidade máxima do esporte à vela no 
Brasil e tem o objetivo principal de dirigir o esporte da vela em território brasileiro junto 
com as Federações Estaduais, os Clubes Náuticos e as Associações de Classe. A CBVela é 
reconhecida pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) e pela Federação Internacional de Vela 
(World Sailing). 
 
A CBVela tem a seguinte missão, visão e valores: 
Missão: Liderar o desenvolvimento de programa que potencializem o desempenho dos 
atletas e inspirem a prática do esporte à Vela. 
Visão: Ser referência nacional de organização esportiva, com ênfase em gestão, 
desenvolvimento de talentos e obtenção de resultados internacionais. 
Valores: Paixão pela Vela, transparência, ética, excelência e respeito ao meio ambiente. 
A Sede da CBVela é situada na cidade do Rio de Janeiro, na Marina da Gloria, Gloria. 

 

DESCRIÇÃO DO CARGO DE AUXILIAR TÉCNICO DA VELA JOVEM 

 
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO CARGO 

• ESCOLARIDADE: Curso Superior em qualquer área 
• ENCAMINHAR CURRICULUM ESPORTIVO 
• OUTROS: Disponibilidade para viagens no Brasil e exterior. 
                    Bom conhecimento na língua inglesa tanto falada como escrita mediante apresentação 
de certificado internacional.  
                    Possibilidade de morar no Rio de Janeiro (não será um item que ira a excluir ao 
candidato).  
                    Ex-atletas são convidados a se postular.  
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL. 
• Ter a carteira de condução de embarcações Arrais Amador da Marinha do Brasil ou em caso de 
estrangeiro, similar reconhecida. 
• Ter cursado e aprovado os 3 níveis dos cursos da Academia Brasileira de Vela. 



 

 
 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 

 
 Ensinar e desenvolver a técnica e tática de vela nas categorias de vela jovem, segurança no mar 

e outras atividades esportivas; 

 Fazer   a   orientação   da   prática   das   mesmas, cuidando   da   aplicação   dos 
regulamentos   perante   as   competições   e   provas   desportivas.    

 Assessorar no cuidado dos equipamentos e materiais. 

 Auxiliar junto com a Equipe Técnica da CBVela na identificação, seleção e desenvolvimentos 
atletas da vela jovem. 

 Se atualizar quanto as Regras de Regata à Vela, às regras da(s) Classe(s) nas quais trabalha e nos 
materiais usados nos barcos. 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO 

 

• Ensinar   os   princípios   e   regras   técnicas   de   atividades   desportivas, orientando a prática 

dessas atividades.  

• Treinar atletas e equipes nas técnicas, habilidades e táticas do esporte à vela nas suas diversas 

aplicações. 

• Assessorar na promoção e desenvolvimento do esporte à vela. 

• Realizar treinamentos especializados com atletas da vela jovem de diferentes classes. 

• Avaliar o preparo físico dos atletas e as práticas desportivas (técnica e tática) assim como promover 

o desenvolvimento saudável dos atletas. 

• Acompanhar as práticas desportivas em treinamentos e competições nos Clubes Náuticos no 

território nacional, interagindo e dando consultoria para a diretoria, professores e técnicos de vela. 

• Auxiliar nos cursos para capacitação de técnicos da Vela no Brasil, aprimorando a carreira dos 

mesmos. 

• Auxiliar a construir o planejamento anual, semestral e semanal do treinamento e participação em 

eventos nacionais e internacionais da vela jovem. 

• Auxiliar durante competições esportivas. 

• Auxiliar a realizar tarefas administrativas necessárias dentro da organização. 

• Elaborar relatórios técnicos em sua área de especialidade, informando ao Gerente Técnico sobre 

todos os treinamentos e competições. 

• Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios e 

programas de ensino, pesquisa e extensão em qualquer lugar do Brasil e do exterior. 

• Participar de programa de treinamento, quando convocado. 

• Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando recursos de Informática. 

• Executar   outras   tarefas   de   mesma   natureza   e   nível   de   complexidade associadas ao 

ambiente organizacional e às exigências para o exercício da função. 

 
 



 

 
 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO 

 

1. Capacidade de atualização  
2. Iniciativa  
3. Manter postura ética e moral  
4. Capacidade de expressão comunicativa  
5. Inovação  
6. Criatividade 
7. Controle emocional 
8. Habilidade de trabalhar em equipe 
9. Conhecimento básico sobre concerto de barcos e seus equipamentos, com habilidades 
em ferramentas. 

 
RELACIONAMENTOS E HIERARQUIA 

 

Se reporta estrategicamente: Gestor direto Chefe de Base. 
 
Suporte e orientação: 

 Área de projetos 

 Clubes Náuticos 

 Associações de Classe 

 Federações Estaduais 

 Atletas 

 Colaboradores da CBVela 
 

 
 

Interessados devem enviar Curriculum Vitae e Esportivo com aspirações salariais até o dia 15 de 

novembro de 2021 ao e-mail: cbvela@cbvela.org.br 

 
O título do e-mail deverá ser: 

Processo Seletivo CBVela – Auxiliar Técnico de Vela Jovem 
  

mailto:cbvela@cbvela.org.br


 

 
 

ANEXO II 
 

PROCESSO SELETIVO 
CARGO: TÉCNICO DE VELA FEMININA 

CLASSES OLIMPICAS, PAN-AMERICANAS E DE VELA JOVEM 
 

Período: 05 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2024. 
 
Regime de contratação: CLT 
Carga Horária:   40 horas por semana (poderá incluir finais de sema ou feriados). 
Local de Trabalho:  Preferencialmente no Rio de Janeiro / RJ.  

Candidata deverá contar com disponibilidade para viagens durante 
feriados, finais de semana seja a nível nacional e internacional.  

 

CONTEXTO 

 

         A Confederação Brasileira de Vela (CBVela) é a entidade máxima do esporte à vela no Brasil 
e tem o objetivo principal de dirigir o esporte da vela em território brasileiro junto com as 
Federações Estaduais, os Clubes Náuticos e as Associações de Classe. A CBVela é reconhecida 
pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) e pela Federação Internacional de Vela (World Sailing). 
A CBVela tem a seguinte missão, visão e valores: 
 
Missão: Liderar o desenvolvimento de programa que potencializem o desempenho dos atletas e 
inspirem a prática do esporte à Vela. 
Visão: Ser referência nacional de organização esportiva, com ênfase em gestão, desenvolvimento 
de talentos e obtenção de resultados internacionais. 
Valores: Paixão pela Vela, transparência, ética, excelência e respeito ao meio ambiente. 
 
A Sede da CBVela é situada na cidade do Rio de Janeiro, na Marina da Gloria, Gloria. 

 

DESCRIÇÃO DO CARGO DE TÉCNICO ESPORTIVO DA VELA – FEMININA 

 
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO CARGO: 

• ESCOLARIDADE: Curso Superior em qualquer área 
• ENCAMINHAR CURRICULUM ESPORTIVO 
• OUTROS: Disponibilidade para viagens no Brasil e exterior. 
                    Bom conhecimento na língua inglesa tanto falada como escrita mediante apresentação de 
certificado internacional.  
                     Possibilidade de morar no Rio de Janeiro (não será um item que ira a excluir a candidata).  
                     Ex-atletas são convidadas a se postular.  
 
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL. 
• Ter a carteira de condução de embarcações Arrais Amador da Marinha do Brasil ou em caso de 
estrangeiro, similar reconhecida. 
 • Ter cursado e aprovado os 3 níveis dos cursos da Academia Brasileira de Vela.     



 

 
 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 

 
 Ensinar e desenvolver a técnica e tática de vela, segurança no mar e outras atividades esportivas; 

 Fazer   a   orientação   da   prática   das   mesmas, cuidando   da   aplicação   dos 
regulamentos   perante   as   competições   e   provas   desportivas.    

 Assessorar nas atividades de ensino, planejamento e desenvolvimento e equipamentos e materiais. 

 Coordenar junto com a Gerência Técnica da CBVela a identificação, seleção e desenvolvimentos de 
planos de treinamento, baseado em critérios previamente definidos com esta. 

 Se atualizar quanto as Regras de Regata à Vela, às regras da(s) Classe(s) nas quais trabalha e nos 
materiais usados nos barcos. 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO 

 

• Ensinar   os   princípios   e   regras   técnicas   de   atividades   desportivas, orientando a prática 
dessas atividades.  
• Treinar atletas e equipes nas técnicas, habilidades e táticas do esporte à vela nas suas diversas 
aplicações. 
• Assessorar na promoção e desenvolvimento da vela feminina. 
• Realizar treinamentos especializados com atletas de diferentes classes. 
• Instruir   atletas   sobre   os   princípios   e   regras   inerentes   a   cada   uma   das modalidades 
esportivas. 
• Supervisionar e avaliar o preparo físico dos atletas e as práticas desportivas (técnica e tática) assim 
como promover o desenvolvimento saudável dos atletas. 
• Acompanhar e supervisionar as práticas desportivas em treinamentos e competições nos Clubes 
Náuticos no território nacional, interagindo e dando consultoria para a diretoria, professores e 
técnicos de vela. 
• Auxiliar a desenvolver cursos para capacitação de técnicos da Vela no Brasil. 
• Fazer o planejamento anual, semestral e semanal do treinamento e participação em eventos 
nacionais e internacionais de cada classe assignada. 
• Auxiliar nas competições esportivas. 
• Realizar tarefas administrativas necessárias dentro da organização. 
• Elaborar relatórios técnicos em sua área de especialidade, informando ao Gerente Técnico sobre 
todos os treinamentos, planejamento, atletas e competições. 
• Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios e 
programas de ensino, pesquisa e extensão em qualquer lugar do Brasil e do exterior. 
• Participar de programa de treinamento, quando convocado. 
• Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando recursos de Informática. 
• Executar   outras   tarefas   de   mesma   natureza   e   nível   de   complexidade associadas ao 
ambiente organizacional e às exigências para o exercício da função. 
 

 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO 

 

1. Capacidade de atualização  
2. Iniciativa  
3. Manter postura ética e moral  
4. Liderança  



 

 
 

5. Capacidade de expressão comunicativa  
6. Inovação  
7. Criatividade 
8. Controle emocional 
9. Habilidade de trabalhar em equipe 
10. Conhecimento sobre concerto de barcos e seus equipamentos, com habilidades em 
ferramentas. 

 
RELACIONAMENTOS E HIERARQUIA 

 

Se reporta estrategicamente: 
Gestor Direto: Gerente Técnico 
Prestação de conta do Projeto: Gerente Administrativo 
 
Suporte e orientação: 

 Área de projetos 

 Área financeira 

 Clubes Náuticos 

 Associações de Classe 

 Federações Estaduais 

 Atletas 

 Parceiros estratégicos e patrocinadores 

 Colaboradores da CBVela 
 

 
Interessados devem enviar Curriculum Vitae e Esportivo com aspirações salariais até o dia 15 de 

novembro de 2021 ao e-mail: cbvela@cbvela.org.br 

 

O título do e-mail deverá ser: 
Processo Seletivo CBVela – Técnico de Vela Feminina 

 

 
  

mailto:cbvela@cbvela.org.br


 

 
 

ANEXO III 
 

PROCESSO SELETIVO 
CARGO: TÉCNICO DE VELA MASCULINO 

CLASSES OLIMPICAS, PAN-AMERICANAS E DE VELA JOVEM 
 

Período: 05 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2024. 
 
Regime de contratação: CLT 
Carga Horária:   40 horas por semana (poderá incluir finais de sema ou feriados). 
Local de Trabalho:  Preferencialmente no Rio de Janeiro / RJ.  

Candidato deverá contar com disponibilidade para viagens durante 
feriados, finais de semana seja a nível nacional e internacional.  

 

CONTEXTO 

 

         A Confederação Brasileira de Vela (CBVela) é a entidade máxima do esporte à vela no 
Brasil e tem o objetivo principal de dirigir o esporte da vela em território brasileiro junto 
com as Federações Estaduais, os Clubes Náuticos e as Associações de Classe. A CBVela é 
reconhecida pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) e pela Federação Internacional de Vela 
(World Sailing). 
 
A CBVela tem a seguinte missão, visão e valores: 
Missão: Liderar o desenvolvimento de programa que potencializem o desempenho dos 
atletas e inspirem a prática do esporte à Vela. 
Visão: Ser referência nacional de organização esportiva, com ênfase em gestão, 
desenvolvimento de talentos e obtenção de resultados internacionais. 
Valores: Paixão pela Vela, transparência, ética, excelência e respeito ao meio ambiente. 
A Sede da CBVela é situada na cidade do Rio de Janeiro, na Marina da Gloria, Gloria. 

 

DESCRIÇÃO DO CARGO DE TÉCNICO ESPORTIVO DA VELA – MASCULINO 

 
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO CARGO: 

• ESCOLARIDADE: Curso Superior em qualquer área 
• ENCAMINHAR CURRICULUM ESPORTIVO 
• OUTROS: Disponibilidade para viagens no Brasil e exterior. 
                    Bom conhecimento na língua inglesa tanto falada como escrita mediante apresentação 
de certificado internacional.  
                     Possibilidade de morar no Rio de Janeiro (não será um item que ira a excluir ao 
candidato).  
                     Ex-atletas são convidados a se postular.  
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL. 
• Ter a carteira de condução de embarcações Arrais Amador da Marinha do Brasil ou em caso de 
estrangeiro, similar reconhecida. 
 • Ter cursado e aprovado os 3 níveis dos cursos da Academia Brasileira de Vela.         



 

 
 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 

 
 Ensinar e desenvolver a técnica e tática de vela, segurança no mar e outras atividades esportivas; 

 Fazer   a   orientação   da   prática   das   mesmas, cuidando   da   aplicação   dos 
regulamentos   perante   as   competições   e   provas   desportivas.    

 Assessorar nas atividades de uso de equipamentos e materiais. 

 Coordenar junto com a Gerência Técnica da CBVela a identificação, seleção e desenvolvimentos 
de planos de treinamento, baseado em critérios previamente definidos com esta. 

 Se atualizar quanto as Regras de Regata à Vela, às regras da(s) Classe(s) nas quais trabalha e nos 
materiais usados nos barcos. 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO 

 

• Treinar atletas e equipes nas técnicas, habilidades e táticas do esporte à vela nas suas diversas 
aplicações. 

• Realizar treinamentos especializados com atletas de diferentes classes. 
 
• Instruir   atletas   sobre   os   princípios   e   regras   inerentes   a   cada   uma   das modalidades 
esportivas. 
 

• Avaliar o preparo físico dos atletas e as práticas desportivas (técnica e tática) assim como promover 
o desenvolvimento saudável dos atletas. 
 
• Acompanhar e supervisionar as práticas desportivas em treinamentos e competições nos Clubes 
Náuticos no território nacional, interagindo e dando consultoria para a diretoria, professores e 
técnicos de vela. 
 
• Auxiliar a desenvolver cursos para capacitação de técnicos da Vela no Brasil, aprimorando a carreira 
deles. 
 

• Fazer o planejamento anual, semestral e semanal do treinamento das classes assignadas pela 
Gerência Técnica e a participação dessa classe em eventos nacionais e internacionais. 

• Planejar e executar competições esportivas. 

• Realizar tarefas administrativas necessárias dentro da organização. 

• Elaborar relatórios técnicos em sua área de especialidade, informando ao Gerente Técnico sobre 
todos os treinamentos, planejamento, atletas e competições. 

• Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios e 
programas de ensino, pesquisa e extensão em qualquer lugar do Brasil e do exterior. 

• Participar de programa de treinamento, quando convocado. 
 
• Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando recursos de Informática. 
 
• Executar   outras   tarefas   de   mesma   natureza   e   nível   de   complexidade associadas ao 
ambiente organizacional e às exigências para o exercício da função. 
 



 

 
 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA A FUNÇÃO 

 

1. Capacidade de atualização  
2. Iniciativa  
3. Manter postura ética e moral  
4. Liderança  
5. Capacidade de expressão comunicativa  
6. Inovação  
7. Criatividade 
8. Controle emocional 
9. Habilidade de trabalhar em equipe 
10. Conhecimento sobre concerto de barcos e seus equipamentos, com habilidades em 
ferramentas. 

 
RELACIONAMENTOS E HIERARQUIA 

 

Se reporta estrategicamente: 
Gestor direto: Gerente Técnico 
Prestação de Conta do Projeto: Gerente Administrativo 
 
Suporte e orientação: 

 Área de projetos 

 Área financeira 

 Clubes Náuticos 

 Associações de Classe 

 Federações Estaduais 

 Atletas 

 Parceiros estratégicos e patrocinadores 

 Colaboradores da CBVela 
 

 
Interessados devem enviar Curriculum Vitae e Esportivo com aspirações salariais até o dia 15 de 

novembro de 2021 para o e-mail: cbvela@cbvela.org.br 
 

O título do e-mail deverá ser: 
Processo Seletivo CBVela – Técnico de Vela Masculino 

 
 

mailto:cbvela@cbvela.org.br

