
 

 

EDITAL Nº 001/2022 

PROCESSO N.º 71000.061961/2021-71 

A ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE RUA DE ARAXÁ, pessoa jurídica de direito privado, 

sem fins lucrativos, CNPJ nº 15.105.863/0001-09, com sede na Rua do Garimpo nº 236 Bairro Centro 

– Araxá MG, de acordo com o projeto aprovado pelo Ministério da Cidadania, Secretaria Especial do 

Esporte, através de Lei Federal de Incentivo ao Esporte n.º 11.438/06 de nome “ACORA em Ação”, 

torna público o Edital de Contratação – com critérios de Análise de Curriculum Vitae. 

1. Os Currículos deverão ser encaminhados para a ACORA, em até cinco dias corridos, 

impreterivelmente, após a publicação deste edital, por meio do e-mail acoraaraxa@gmail.com. 

 

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

 

Poderão participar deste edital qualquer pessoa brasileira maior e que tenha disponibilidade, bem 

como obedeça às condições estabelecidas na descrição das especificações deste edital. A contratação 

se dará por CLT por período determinado de 06 meses. 

 

Objeto: Contratação de pessoal especializado para trabalhar na execução do Projeto “ACORA 

em Ação” em núcleos esportivos de Araxá MG. 

 

As especificações de contratação são as seguintes: 

Descrição completa: 
 

1. – Coordenador Técnico: 01 profissional por ano, com carga horária de 30h semanais. Com 

formação acadêmica e Experiência na(s) área(s) esportiva(s) afeita ao projeto. Responsável 

por planejar, coordenar, direcionar e traçar metas ao departamento em atendimento aos 

objetivos do projeto. Elaborar o planejamento de atividades e emitir relatórios do 

desenvolvimento dos beneficiados e equipe do projeto. Horário de trabalho á combinar. 

 

2. - Monitor: 01 profissional com carga horária de 30h semanais, que tenha experiência em 

auxiliar professores no dia-a-dia nas aulas. Desenvolver juntamente com o professor o 
planejamento semanal e mensal das atividades esportivas. Assessorar no desenvolvimento das 
práticas complementares previstas no plano de aula, sistematicamente nos dias e horários 
estabelecidos, acompanhar a participação dos beneficiados nas atividades esportivas, efetuando 
o controle de frequência e sua atualização semanal, cadastrar e manter atualizadas as 

informações dos beneficiados. Horário de trabalho á combinar. 

 

3. - Professor: 01 profissional por ano, com carga horária de 30h semanais. Nível superior 

completo em educação física com registro no CREF. Responsável por ministrar aulas, 

planejar, coordenar, direcionar e traçar metas em atendimento aos objetivos do projeto. Deve 

criar oportunidades educativas para os beneficiados em um processo interação e 

desenvolvimento social, fazer com que o beneficiado conviva com o esporte de forma 

prazerosa, sem rótulos e sem cobranças. Acompanhar a participação dos beneficiados nas 

atividades esportivas, efetuando o controle de frequência o cadastro e manter atualizadas as 
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informações dos beneficiados. Horário de trabalho á co mbinar .  

 

 

 

Período: contratação pela CLT por período determinado de 06 meses. 
 

A presente contratação é do tipo ANÁLISE DO CURRICULUM VITAE do candidato. 

 

 

 

Araxá, 30 de março de 2022. 

 

 

 

LUCAS CAETANO DE CASTRO 

Presidente da Associação dos Corredores de Rua de Araxá 
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