
CARGOS/FUNÇÕES/ATIVIDADES DESEMPENHADAS

Almoxarife 

Zelar pelos implementos e equipamentos dos Centros Nacionais / Receber os novos materiais ( implementos e equipamentos ) dos Centros / Auxiliar na logística de utilização de implementos e equipamentos dos Centros / Cadastrar e controlar 

utilização dos implementos e equipamentos do Centro / Controle de armazenagem, estoque e utilização dos implementos e equipamentos do Centro / Informar a Coordenação Administrativa sobre necessidades a serem executadas na 

manutenção, aquisição ou descarte de implementos e equipamentos esportivos / Executar outras atividades correlatas,  julgadas indispensáveis e pertinentes.

Analista Administrativo II  (RH)
Lançamentos em folha / fechamento de relatórios / acompanhamento de horas extras.

Folha Pagamento CLT / Rede de Atletismo / Admissão / Demissão / Homologação Controle e Emissão Impostos referentes a Folha Pagamento  GFIP / Guias Sindicais / Dissidio Coletivo Férias / Empréstimo Consignado

Analista de Compras (Departamento de Compras e 

Projetos)

Aquisição de passagens aéreas, hospedagens materiais,  equipamentos e compras em geral.  

Auxiliar no levantamento prévio de orçamentos e de cotações, para aquisição e/ou prestação de serviços, demandados pelos setores e departamentos.

Auxiliar na elaboração da previsão orçamentária,  de cada evento, camping ou competição, com base nas requisições imputadas pelos setores e áreas.

Confirmar as aquisições de passagens aéreas e a reserva de hospedagem, desde que aprovadas pela Superintendência Financeira,  junto à agência licitada, objetivando a emissão dos bilhetes e dos vouchers para serem encaminhados aos usuários 

ou beneficiados ou requisitantes.

Efetivar a reserva e a aquisição de passagens aéreas mediante cotações internacionais e nacionais ou através da consolidadora e/ou de sites especializados, tendo no mínimo 03 (três) cotações.

Efetuar a reserva e a aquisição de hospedagem, mediante cotações nos sites internacionais e nacionais,  tendo no mínimo 03 (três) cotações.

Elaborar uma previsão orçamentária,  de cada evento ou competição, com base nas requisições imputadas pelos setores e áreas.

Encaminhar as faturas para pagamento, mediante imputação prévia no sistema, à Superintendência Financeira.

Lançar no Sistema de Requisições todas as cotações de passagens aéreas, de hospedagens, de materiais de escritório e limpeza, de manutenção, de equipamentos e demais compras, para serem avaliadas e aprovadas pelo Superintendência 

Financeira. 

Manter atualizadas, com todos os lançamentos, as planilhas de controle operacional.

Realizar a cotação prévia,  de materiais de limpeza, de escritório, de manutenção, de equipamentos e de compras diversas,  tendo no mínimo 03 (três) cotações.

Analista de Projetos e Convênios I  (Departamento 

Financeiro)

Prestação de Contas do Plano Brasil Medalhas, Convênios com o Ministério do Esporte e Comitê Olímpico do Brasil -COB.

Analisar documentos recebido (Movimentações Financeiras do dia anterior) e Lançamento das Movimentações financeiras (Suportadas pelos documentos que a originaram) no Sistema "Cobranza" das contas que estão ligadas a Receitas do 

Comitê Olímpico do Brasil e Plano Brasil Medalha.

Conciliar os extratos das contas correntes (sobre sua responsabilidade) com movimentação e providenciar os ajustes necessários (Creditos,  tarifas,  etc.. .).

Digitalizar todos os documentos mediante lançamento dos dados e consolidação dos arquivos.

Arquivar toda a documentação de convênios e projetos, para atendimento de diligências da CAIXA e de órgãos fiscalizadores de governo. 

Prestação de Contas, de todos as despesas efetuadas junto ao Comitê Olímpico Brasileiro-COB e do Plano Brasil Medalhas ao Ministério do Esporte juntamente com os respectivos Demonstrativos Técnicos.

Validar todas as cotações realizadas de despesas e serviços contratados, mediante análise documental.

Imputar no Sistema SICONV os projetos para avaliação do Ministério do Esporte e,  uma vez aprovados, todos os documentos comprobatórios para Prestação de Contas.

Controle das planilhas de “Prestação de Contas” e do “Fluxo de Desembolsos Mensais”,  com o cruzamento de “Orçado x Realizado” e cotejamento com as respectivas rubricas.

Encaminhar com ofício e recibo, quinzenalmente, a planilha “Fluxo Mensal de Gastos = Previsto x Realizado”, uma vez aprovada pelo Ministério do Esporte, à Caixa Econômica Federal para liberação da parcela subsequente do Plano Brasil 

Medalhas e acompanhar o recebimento efetivo das parcelas solicitadas.

Integrar a Comissão de Seleção de Pessoal,  da Rede Nacional de Treinamento de Atletismo-RNTA, com atribuição de analisar currículos e entrevistar candidatos.

Analista de Projetos e Convênios I I  (Departamento 

Financeiro)

Prestação de Contas dos Projetos de Apoio com patrocínio da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, do Ministério do Esporte, das Secretarias Estaduais e Municipais de Esporte. 

Analisar cada documento recebido (Movimentações Financeiras do dia anterior) e Lançamento das Movimentações financeiras (Suportadas pelos documentos que a originaram) no Sistema "Cobranza" das contas que estão ligadas a Receitas do 

Projeto Rede.

Diariamente conciliar os extratos das contas correntes (sobre sua responsabilidade) com movimentação e providenciar os ajustes necessários (Creditos,  tarifas,  etc.. .).

Digitalizar todos os documentos mediante lançamento dos dados e consolidação dos arquivos.

Arquivar toda a documentação de convênios e projetos, para atendimento de diligências. 

Prestação de contas do Programa Nacional CAIXA, do Plano Brasil Medalhas e de todos os projetos e convênios contratados.

Fazer parecer sobre as prestações de contas das Federações Estaduais,  inclusos os Relatórios Técnicos e Financeiros,  em modelos padronizados e se aprovado solicitar o pagamento da parcela subsequente.

Pesquisar as coberturas fotográficas e jornalísticas,  repercutidas na mídia eletrônica e digital,  para composição de relatório de projetos e convênios.

INTEGRAR a Comissão de Seleção Pessoal,  da Rede Nacional de Treinamento de Atletismo-RNTA, com atribuição de auxiliar nos procedimentos administrativos.

CARGOS/FUNÇÕES ATIVIDADES DESEMPENHADAS
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Analista de Projetos e Convênios I I  (Departamento 

de Compras e Projetos)

Efetivação de compras, contratação de prestação de serviços, aquisição de equipamentos; negociação de prazo e valores.

Acompanhar os estágios de cada processo de compra,  do orçamento até a produção e entrega dos produtos ou serviços solicitados, desde que a requisição obrigatória esteja inserida no sistema e tenha sido, previamente, aprovada. 

Atualizar,  permanentemente, o Cadastro de Fornecedores com todos os contatos de responsáveis,  telefones e e-mails.

Digitalizar as notas fiscais e anexá-las às requisições, no Sistema de Requisição, com estrita observância dos procedimentos fixados.

Elaborar uma previsão orçamentária,  de cada evento ou competição, com base nas requisições imputadas pelos setores e áreas.

Encaminhar os boletos bancários e as Notas Fiscais,  oriundos dos fornecedores, à Superintendência Financeira.

Filtrar e separar a “Autorização de Compras e Serviços de responsabilidade do Auxiliar de Compras. 

Manter  atualizadas, com todos os lançamentos, as planilhas de controle operacional.

Negociar  valores, com os fornecedores, visando o melhor custo-benefício,  solucionar pendências e adotar providências para o equacionamento de problemas.

Preencher a “Autorização de Compras/Serviços”, no modelo oficial,  com a descrição do bem a ser adquirido ou do serviço a ser prestado/executado, com quantidade e valores unitário e total para aprovação da Superintendência Financeira.

Realizar 03 cotações e registrar os valores, no sistema, em até 07 dias e submetê-los à aprovação do Coordenador e,  uma vez aprovado, à Superintendência Financeira.

Verificar todas as solicitações de compras lançadas no Sistema de Requisição para compras de Materiais e de Suprimentos inerentes às atividades internas,  de Eventos e de Competições.

Operacionalizar o levantamento prévio de orçamentos e de cotações, para aquisição e/ou prestação de serviços, demandados pelos setores e departamentos.

Analista de Seleções (Departamento de Atlo 

Rendimento)

Convocar os Atletas,  Treinadores e Equipes de Apoio-Multidisciplinar para composição das delegações das Seleções Nacionais.

Cumprir e fazer cumprir todas as condições, exigibilidades e prazos fixados pelas entidades nacionais e internacionais.

Cumprir todos os planejamentos logísticos de Campings e de Seleções em Competições, avaliar prazos e levantar todas as necessidades decorrentes: Viagem, Hospedagem, Alimentação, Transporte, Materiais,  Equipamentos, Numerário, Cartão 

Corporativo, Seguro de Viagem e demais necessidades.

Diligenciar junto à Gerência Técnica, as relações de atletas com índices estabelecidos, dentro dos prazos legais.

Efetuar as inscrições das Seleções Nacionais,  em eventos e competições internacionais,  mediante o cumprimento de todas as condições, exigibilidades e prazos fixados pelas entidades nacionais e internacionais.

Encaminhar planilhas com todas as necessidades de vestuário e calçados para as Seleções: tamanhos, modelos, tipos, quantidade etc 

Executar a inserção de dados, no SIGEF do Comitê Olímpico do Brasil-COB, de todos os integrantes do Atletismo Brasileiro e daqueles que podem participar dos JOL-2016 dentro dos prazos estabelecidos pelo COB. 

Exigir os Relatórios Técnicos de Viagem e encaminhá-los,  com prazos estabelecidos, aos integrantes das delegações de Seleções Nacionais.

Garantir relações privilegiadas com a IAAF-APA-AIA-CONSUDATLE e Organizadores/Promotores sobre a participação das Seleções Nacionais em competições internacionais.

Instituir o cronograma de atendimento, às atividades das Seleções Nacionais,  com base no Calendário oficial da CBAt. 

Manter interlocução sistemática, com as Gerências Técnica e de Alto Rendimento, para atendimento às demandas das Seleções Nacionais.  

Orientar o Delegado sobre a necessidade de se obter Notas Fiscais,  Recibos e demais comprovantes de despesas realizadas durante os Campings, Competições e outras atividades.

Propiciar suporte à Gerência de Alto Rendimento na Coordenação das Seleções. 

Solicitar a emissão de passagens aéreas, hospedagem, transporte interno e demais encargos, ao Setor de Logística Técnica, para viagens das Seleções Nacionais.

Verificar os planejamentos logísticos e prazos para viagens domésticas e Internacionais: Viagem, Hospedagem, Alimentação, Transporte, Materiais,  Equipamentos, Numerário, Cartão Corporativo, Seguro de Viagem e outras necessidades.
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Analista Juridico 

Gestão de Contratos;  Coordenar, analisar e elaborar termo de contrato – pessoa física e jurídica, comodato, convênio, doação, parcerias,  aditivo, distrato. Monitorar e instrumentalizar a contratação de estrangeiros,  desenvolvida pelo 

Departamento de Alto Rendimento e pelo Setor de Recursos Humanos, visando a observância do trâmite burocrático e das exigibilidades fiscais.

Acompanhar todas as renovações, rescisões, suspensão e interrupção dos contratos, convênios, parceria,  doação, comodato, distrato e aditivo acordados, para evitar danos jurídicos e financeiros à empresa.  Análise dos contratos de imóveis 

alugados, observando e acompanhando os prazos de vigência para ultimar preparativos e demandas de renovação pela Coordenadoria Operacional e de Logística-C.O.L. Fazer a interlocução entre a CAIXA e a CBAt concernente às informações 

de Atletas,  Treinador e Profissionais patrocinados pela CAIXA, observar o Conceito de C.L.M.  Contract Lifecycle Management-Ciclo de Vida do Contrato) para observância irrestrita dos compromissos assumidos e das responsabilidades 

decorrentes. 

Licitação Pública

Receber as solicitações e requisições, formuladas pelo Setor de Compras com discriminação detalhada, do tipo de aquisição ou serviço a ser adquirido, através de processo licitatório, acompanhada de 03 (três) orçamentos decorrentes de ampla 

pesquisa de mercado e de fornecedores.

Elaborar,  coordenar e analisar os processos licitatórios,  adotar todos os procedimentos inerentes ao processo de licitação, cadastramento de licitantes, análise de documentos e aplicação de todas as providências cabíveis para publicação, do 

respectivo Edital de Licitação, elaboração do instrumento de contrato e obter assinaturas de todas as partes.

Estabelecer o procedimento da licitação com abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, o ordenamento sucinto do seu objeto e do recurso próprio para a despesa 

e executar todos os serviços de secretariado, das reuniões da Comissão de Licitação, com a preparação dos mapas comparativos das propostas apresentadas pelos licitantes, bem como a redação das atas das sessões de julgamento e a 

coordenação/controle dos calendários de licitações.

Coordernar e dar suporte ao Programa Nacional Caixa Heróis Olímpicos que reúne os ex-atletas consagrados de atletismo, medalhistas em Jogos Olímpicos de Verão, com a finalidade de apoiar-difundir-divulgar- suas conquistas e vidas de 

superações, valorizar a alta credibilidade perante o público e incrementar as ações promocionais dentre os parceiros e clientes da CAIXA, ONGs, Federações, Associações e Entidades.

Atender as solicitações de participação dos Heróis Olímpicos, em eventos desportivos, ações promocionais,  reuniões, encontros, coletivas de imprensa, eventos, sessão de fotos e autógrafos, palestras,  visitas aos projetos sociais e às comunidades 

carentes.

Receber e acompanhar – do início ao término dos processos, atas,  certidões, emissão de informações; suporte administrativo aos auditores membros do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, inserir e atualizar informações em base de dados; 

verificar prazos processuais; atender ao público interno e externo; redigir e conferir expedientes diversos e executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade. 

Analista Técnico I  (Departamento Técncico)

Registrar Atletas,  Treinadores, Árbitros,  Corredores de Rua e demais profissionais dentro sistema da CBAt.

Inscrições de Atletas / Renovações de inscrições de Atletas e Corredores de Rua.

Efetivas transferências interestaduais de Atletas,  Treinadores, Árbitros e demais profissionais dentro do sistema da CBAt /  Verificar e/ou solicitar o pagamento dos percentuais de transferências.

Emissão de carteiras de Atletas,  Treinadores, Árbitros,  Corredores de Rua e demais profissionais dentro  sistema da CBAt.

Controlar o arquivo de todos os documentos recebidos para registro, inscrição, renovação e transferência de Atletas,  Treinadores, Árbitros,  Corredores de Rua e demais profissionais dentro sistema da CBAt.

Analista Técnico II  (Departamento de Alto 

Rendimento)

Acolher e encaminhar as solicitações de Campings, de Competições, dos Centros de Treinamentos e de outras atividades.

Acompanhar e rastrear os processos de aprovação, de admissibilidade e documental junto ao Ministério do Esporte-ME e ao Comitê Olímpico do Brasil-COB. 

Coordenar o processo de legalização de Treinador Estrangeiro, contrato de trabalho, permanência,  estrutura, concessão de visto e renovação, bem como dar suporte em todas as suas demandas de permanência no País.

Determinaras Requisições de Despesas para execução das ações de Seleções, Campings, Centros de Treinamentos e outras atividades, bem como o monitoramento dos processos internos.

Distribuir e desembaraçar,  internamente, todos os documentos, processos, relatórios,  expedientes internos e zelar pelas rotinas setoriais.

Manter tualizadas as Relações de Atletas beneficiados pelos Programas Nacionais CAIXA de Apoio, Programas do COB e do Ministério do Esporte-ME e do Plano de Saúde.

Prestar assistência operacional,  burocrática e estratégica para todos os setores do Departamento de Alto Rendimento. 

Promover a interlocução departamental com todos os Atletas,  Treinadores e Equipes de Apoio-Multidisciplinar em todos os projetos e programas de parceria.

Orientar as inscrições de Atletas,  Treinadores e Equipes de Apoio e Multidisciplinar no Plano Brasil Medalhas e etc.

Receber os Relatórios Técnicos de Delegado/Treinador-Chefe/Médico –-escritos e fotográficos-- de Campings e Competições para análise final das Gerências e da Superintendência. 

Receber, desembaraçar e distribuir,  internamente, todos os documentos, processos, relatórios,  expedientes internos e zelar pelas rotinas setoriais.

Analista Técnico II  (DepartamentoTécnico)

Conferir todos os resultados técnicos oficiais de competições recebidos pela CBAt.

Incluir no Sistema de Controle Técnico dos resultados. Solicitar,  quando necessário, os esclarecimentos sobre dúvidas em resultados, junto aos organizadores.

Emitissão e conferência de rankings nacionais.  Verificar a quebra de recordes nacionais,  sendo responsável pela sua homologação ou não.

Consultar os sites internacionais em que a CBAt mantêm assinatura, para verificação de resultados de atletas brasileiros no exterior.

Atualizar o site da CBAt, mantendo estrito contato com a empresa contratada para este serviço.
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Analista Técnico II I                      (Departamento 

Financeiro)

Analisar documentos recebidos (Movimentações Financeiras do dia anterior) e Lançamento das Movimentações financeiras (Suportadas pelos documentos que a originaram) no Sistema "Cobranza" das contas que estão ligadas a Receitas 

ordinárias,  de Patrocínios e Diversas.

Conciliar os extratos das contas correntes com movimentação e providenciar os ajustes necessários (Creditos,  tarifas,  etc.. .).

Controlar as receitas das contas  e lançamento no sistema “Cobranza” e emissão de seus respectivos recibos.

Encaminhar à Contabilidade as notas fiscais com retenção de imposto, para emissão de suas respectivas guias.

Digitalizar todos os documentos e salvá-los na pasta de pagamentos, separado as movimentações por conta e por dia.

Conferir os lançamentos dos Analistas de Projetos e Convênios-I+II ,  no sistema “Cobranza” fazendo as devidas correções.

Arquivar todos os documentos sobre sua responsabilidade.

Cadastrar todas as movimentações patrimoniais no sistema “Gestão de Patrimônio” e envio para a Contabilidade.

Fazer a Conciliação Bancária,  entre o extrato e o Sistema “Cobranza”.

Encaminhar à Contabilidade a posição patrimonial para lançamento contábil.

Prestar contas e solicitar a reposição do “Fundo Fixo da Sede” e encaminhar para a análise do Coordenador Financeiro.

Analista Técnico II I                      (Departamento 

Técnico)

Controlar as Corridas de Rua realizadas no Brasil,  englobando:

Envio de Normas / Controle de medições / Escalação de medidores de provas de rua.

Recebimento de solicitações de permits / Emissão dos Certificados de Medição de Percursos.

Emissão de Permits para as provas nacionais reconhecidas / Inclusão de provas estaduais no Calendário nacional / Cobrança de documentos e de taxas / 

Suporte a CONAD, com as seguintes responsabilidades:

Exames e controles de dopagem no Atletismo Brasileiro / Controlar a atuação dos OCD’s (Oficiais de Controle de Dopagem) / Manter e atualizado painel de OCD’s

Enviar as amostras coletadas pelos OCD’s para os laboratórios credenciados

Solicitar os pagamentos pelos serviços executados pelos OCD’s e outras despesas quando necessárias.

Assistente Administrativo II   (Departamento 

Financeiro)

Contas a Pagar / Controle Sistema Requisição / Arquivo / Serviços Externos 

Assistente Administrativo II  (Departamento de Alto 

Rendimento)

Atender e enviar as declarações, cartas,  ofícios,  certidões e demais documentos para atletas e treinadores.  

Arquivar documentos, solucionar pendências e efetuar controles operacionais diversos.

Atender as ligações telefônicas dos ramais sem usuários na bancada.

Conciliar as Prestações de Contas das despesas incorridas em Campings, Seleções, Centros de Treinamento, de outras atividades e encaminhá-las à Gerência Técnica.

Controlar o fluxo de entrada e saída de correspondência departamental,  demandando todas as pendências e inércia operacional.

Controlar os equipamentos, disponibilizados nos setores, mediante gestão pelo bom funcionamento e requisição de consertos ou manutenção à Coordenação Operacional e de Logística-C.O.L.

Coordenar o processamento de guias,  protocolo interno, arquivamento e digitalização. 

Diligenciar mediante requisição, junto à Gerência Técnica, os reembolsos de despesas de Campings, Competições e outras atividades.

Receber as faturas de despesas de água, luz,  gás,  aluguel e condomínio de moradias e encaminhá-las,  de imediato, à Coordenação Operacional e de Logística-C.O.L.

Requisitar as diárias e a carga horária trabalhada de funcionários em competições ou eventos, junto ao Setor de Recursos Humanos, mediante aprovação prévia do Gerente Técnico.

Suplementar o atendimento de Atletas,  Treinadores, Equipes de Apoio e Multidisciplinar e Treinadores Estrangeiros.

Zelar para que todas as posições de trabalho das bancadas e os arquivos estejam organizados, limpos e funcionais.  

Substituir  o Titular da Secretaria Executiva em suas ausências e impedimentos.

Assistente Administrativo II I  (RH)

Contralar e providenciar os Benefícios / Assistência Médica: Convênio, planos etc. / Controle Diário de Ponto: análise do espelho e providências.

Emissão de Lançamento de Recibos de Autônomos etc. / Controle de Consumo: Fotocópia, Telefone, Correio, Táxi etc. / Supervisão do Serviço de Recepção.

Supervisão do Serviço de Copa e Cozinha.

Assistente Administrativo II I  (Departamento de Alto 

Rendimento)

Dar suporte às atividades operacionais,  administrativas e de logística, inclusive da Rede Nacional de Treinamento.

Inserir os informes de Atletas,  Treinadores, Equipes de Apoio e Multidisciplinar,  Treinadores Estrangeiros,  Diretores, Funcionários e Prestadores de serviços em todos os sistemas e no Banco de Dados. Zelar  pela atualização, integridade e exatidão 

de todas as informações lançadas.

Substituir  o titular de Banco de Dados, pela Assistente, em suas ausências e impedimentos.
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Assistente Almoxarifado

Organizar o estoque dos materiais,  de forma a preservar sua integridade física e condições de uso.

Manter o controle dos estoques, através de registros apropriados, anotar todas as entradas e saídas, visando a facilitar a reposição e elaboração dos inventários,  controlar os estoques, solicitando a compra dos materiais necessários para 

reposição, conforme política e procedimentos estabelecidos para cada item de acordo com as características de cada material,  assim como facilitar a sua localização e manuseio, dar entrada de todas as notas fiscais de fornecedores no sistema, 

organizar a estocagem dos materiais,  manter controles dos estoques, através de registros apropriados no sistema informatizado, anotando todas as entradas e saídos solicitar reposição dos materiais,  elaborar inventário mensal,  visando à 

comparação com os dados dos registros,  separar materiais para devolução, encaminhando a documentação para os procedimentos necessários,  atender as requisições ao almoxarifado dos usuários,  fornecendo em tempo hábil os materiais 

solicitados, controlar os níveis de estoques, baixando as requisições de materiais solicitados realizar a elaboração do inventário mensal,  visando o ajuste de divergências com os registros contábeis,  receber cadastrar,  armazenar, separar,  distribuir 

materiais de uso contínuo ou esporádico, recepcionar,  conferir,  armazenar e distribuir os materiais no almoxarifado ou setor responsável,  fazendo a movimentação de materiais entre estoques de almoxarifado e vendas.

Assistente de Marketing 
Realizar a intermediação da comunicação entre a empresa e os meios de comunicação.

Divulgação das atividades em mídia e rede sociais.  

Assistente de Projetos (Departamento de Compras 

e Projetos)

Monitorar prazos, custos, escopo e qualidade / Dar suporte ao Gerente do Projeto / Realizar prestação de contas do Projeto / Documentar todo o Projeto / Inserir documentos no Sistema SINCOV / Monitorar processos / Executar outras atividades 

correlatas,  julgadas indispensáveis e pertinentes. 

Assistente Executivo (Presidência)

Gerenciar a “Agenda dos “Compromissos” da Presidência 

Controlar o agendamento da utilização das salas de reuniões, considerados ambientes multiusuários,  

Coordenar o acervo de mailing diversificado, de pessoas física e jurídica, de interesse da Presidência e da Diretoria,  evitando duplicidade e endereços desatualizados.

Expedir convites e monitorar as confirmações de convidados para Sala VIP de eventos e competições, fazendo check-list e encaminhando a relação final,  com as confirmações, para o Setor de Eventos.

Providenciar,  quando solicitado, o Serviço de Café,  Água e Lanches, com sucos, nas salas de reuniões e da Presidência.

Recepcionar as autoridades, executivos e demais pessoas, para audiência com a Presidência,  bem como prestar atendimento especial aos usuários diferenciados.

Secretariar as reuniões do Conselho Fiscal,  fazendo a lavratura de ata e o encaminhamento para o registro cartorário.

Requisitar os materiais de escritório para atendimento à demanda da Diretoria e da Presidência.

Assistente Tecnico II I  (Departamento Técnico)

Coordenar a Arbitragem do Atletismo Brasileiro, englobando:

Indicação de Delegados Técnicos / Controle de atuação de Delegados Técnicos / Recebimento de relatórios de Delegados Técnicos.

Controle das solicitações de mudança de categorias de Árbitros.

Convocar Árbitros para atuação em competições oficias da CBAt, gerenciando a atuação dos mesmos nos eventos.

Controle de atuação de Árbitros em competições oficiais ,  mediante o recebimento da ficha de atuação.

Atuar na inclusão de dados no Sistema de Controle Técnico da CBAt.

Assistente Tecnico II I  (Departamento Técnico)

Responsável por Cursos e Clínicas da CBAt, englobando:

Emissão de certificados.

Autorizar a realização de cursos.

Controle de cursos realizados.

Solicitação de pagamento de honorários aos ministrantes, bem como, demais despesas, se necessárias.

Responsável pelos arquivos da Superintendência Técnica da CBAt.

Auxiliar Serviços Gerais I ,  I I ,  I I I  
Manutenção das Instalações e Equipamentos; Serviços Gerais; Limpeza ambiente interno e externo; Outros serviços inerentes.

Consultor e Min. Treinamento Atletismo 

Cumprir com as obrigações de Treinador de Arremessos dos CNTAs; 

Interagir com o grupo de profissionais do Centro - Coordenador Técnico, Coordenador da Área de Arremesso/Lançamentos, Coordenador Administrativo, Treinadores, Fisioterapeutas, Massagista,  pessoal de apoio e servidores dos CNTAs.  

Indicar atletas para treinamento nos Centros. Avaliar e analisar as condições técnicas e físicas dos atletas de sua área de atuação em estágio de treinamento nos Centros, de acordo com parâmetros e protocolos específicos.

Elaborar   planos de treinamento dos atletas de sua área de atuação em estágio nos Centros; Coordenar e supervisionar todas as atividades inerentes ao treinamento de sua área de atuação.

Interagir e prestar informações a treinadores de outros estados em estágio no Centro.

Convocar e presidir reuniões com atletas de sua área de atuação e treinadores em estágio no Centro, quando necessário.

Controlar e zelar pelo material técnico dos Centros utilizado nos treinamentos.

Apresentar ao Coordenador Técnico de sua Área de atuação plano para aquisição de materiais e/ou equipamentos, assim como a execução de serviços necessários aos treinamentos.

Coordenador de Departamento (Departametno 

Técncio)

Responsável pela realização de todos as competições nacionais e internacionais da CBAt no Brasil,  com as seguintes atribuições:

Definir os cadernos de encargos para as sedes das competições oficiais da CBAt, em conjunto com o setor de Marketing da CBAt.

Planejar a realização das competições, dentro dos mais elevados padrões de organização tradicionais da CBAt.

Realizar os contatos necessários e coordenar as funções de responsabilidade das filiadas a CBAt.

Responsabilizar-se pela montagem das áreas de competição em conjunto com o setor de Marketing da CBAt.

Elaborar a planilha de pagamento dos recursos humanos que atuarão em cada competição (árbitro, apoio, cestinhas, OCD, etc…)



CARGOS/FUNÇÕES/ATIVIDADES DESEMPENHADAS

CARGOS/FUNÇÕES ATIVIDADES DESEMPENHADAS

Coordenadores de Departamento (Departamento 

Financeiro)

Controle das Contas Bancárias / Contas a Pagar / Contas a Receber Aplicações Financeiras / Fluxo de Caixa / Sistema de Requisição / Emissão de Recibos

Controle do Fundo Fixo e de Adiantamentos / Contabilidade / Auditoria

Coordenadores de Departamento (Departamento 

de Compras e Projetos)

Analisar as cotações de compras e definir o melhor fornecedor, dentro dos conceitos de melhor preço e de custo-benefício,  para encaminhamento à Superintendência Financeira.

Atualizar permanentemente, o Manual de Compras e Suprimentos para facilitação dos pedidos formulados pelos setores e departamentos.

Coordenar a logística de Eventos e Competições, constantes do Calendário de Atividades Esportivas,  de hospedagem, transporte aéreo e compras diversas. 

Elaborar projetos destinados à captação de recursos nas esferas municipal,  estadual e federal,  mediante inserção nos sistemas e acompanhar o cumprimento de diligências,  ajustes e remanejamentos.

Exigir que todas as Solicitações de Compras sejam registradas, no Sistema de Requisição, em consonância com os procedimentos fixados.

Manter interlocução com todos os setores e departamentos internos, Comitê Olímpico Brasileiro-COB e Ministério do Esporte-ME, especialmente as áreas Técnica e de Alto Rendimento, para definição de novos projetos e validação daqueles já 

elaborados. 

Participar de todos os processos licitatórios,  negociar condições, aprovar as aquisições, a contratação de fornecedores e a melhor cotação para efetivação de despesa.

Solicitar os Relatórios Técnicos, aos Departamentos Técnico e de Alto Rendimento, para comprovação de realização das competições e dos eventos.

Supervisionar todas as atividades, o nível de desempenho das unidades de Almoxarifado, Compras e Projetos e as contrapartidas da CAIXA.

Supervisionar e Validar os Relatórios de Contrapartidas dos Programas Nacionais CAIXA previstos no Contrato de Patrocínio.

Validar as previsões orçamentárias,  projeções de custos e estimativas financeiras para atendimento às demandas setoriais,  departamentais e da Diretoria.

Coordenadores de Departamento (Departamento 

de Alto Rendimento)

Coordenar os trabalhos dos treinadores e auxiliares juntamente com possíveis profissionais da equipe multidisciplinar dos Centros / Operar os aspectos logísticos de competições, treinamentos e concentrações para os atletas,  treinadores e equipe 

multidisciplinar dos Centros / Elaborar relatórios permanentes dos Centros sob sua coordenação / Atualizar banco de dados e documentação dos profissionais sob sua coordenação  /  Realizar banco de dados dos possíveis atletas selecionados para o 

programa de detecção de talentos / Executar outras atividades correlatas,  julgadas indispensáveis e pertinentes. 

Fisioterapeuta
Realizar a avaliação fisioterapêutica dos atletas do Centro / Prestar assistência e prescrever treinamento adequado aos atletas em recuperação do Centro / Prestar assistência permanente ao médico do Centro / Enviar relatório mensal à 

Coordenação Administrativa sobre as ações e procedimentos desenvolvidos / Executar outras atividades correlatas,  julgadas indispensáveis e pertinentes.

Gerentes de Departamento (Departamento  de 

Comunicação Digital)

Gerenciar toda comunicação digital da entidade

Monitoramento, divulgação e publicação das ações da CBAt nas redes sociais (facebook, twitter,  instagram, youtube e outras).

Coordenar a Transmissão ao vivo de eventos da CBAt,  programação e produção da ATLETISMOBRASIL TV – Canal de Streaming da CBAt.

Responsável pelas apresentações digitais da CBAt.

Organização do Planejamento Estratégico da CBAt 2020-2024 e monitoramento das ações previstas.

Monitoramento da Governança Corporativa da CBAt, publicação de documentos, transparência e conformidade de atividades.

Produção e implantação do Programa Atletismo na Escola – EAD

Implantação da Universidade Atletismo Brasil (Universidade Corporativa) voltada para capacitação continuada dos stakeholders da CBAt.

Atuar junto a Comissão de Esportes e outras entidades legislativas,  visando desenvolvimento do esporte.

Atuar junto ao Conselho Federal de Educação Física e Conselho Regional de Educação Física.

Interlocução com o Instituto Olímpico Brasileiro.

Gerentes de Departamento (Departamento 

Técncico)

Responsável pelo funcionamento dos setores fixos e básicos do Departamento Técnico, englobando:

Funcionamento do Setor de Cadastros da CBAt.

Funcionamento do CPD da CBAt.

Internet – funcionamento dos sistemas da CBAt e dos web sites

Estatísticas / Relacionamento com a Área Técnica da IAAF / Relacionamento com a Área Técnica do COB / Atendimento a área técnica das filiadas / Controle de todo o atendimento relacionado a Corridas de Rua / Funcionamento, normatização e 

controle da Arbitragem / Substituir o Superintendente Técnico na ausência deste.

Gerentes de Departamento (Rede Nacional de 

Treinamento) 

Gerenciar a execução dos programas de preparação esportiva / Controlar indicadores de desempenho e resultados da área / Executar planos estratégicos / Controlar e motivar a equipe para obtenção das metas e objetivos para os Centros / 

Integrar os membros da equipe multidisciplinar / Integrar as ações administrativas demandadas pelo programa de preparação esportiva dos atletas / Agir estrategicamente buscando a obtenção dos objetivos traçados / Monitorar prioridades e 

entregas / Monitorar gestão de riscos / Monitorar a utilização do orçamento do Centro / Executar outras atividades correlatas,  julgadas indispensáveis e pertinentes.



CARGOS/FUNÇÕES/ATIVIDADES DESEMPENHADAS

CARGOS/FUNÇÕES ATIVIDADES DESEMPENHADAS

Gerentes de Departamento  (Rede Nacional de 

Treinamento) 

Gerenciar as equipes que conduzirão a execução a execução dos programas de treinamento e preparação esportiva da Rede Nacional de Atletismo / Estabelecer indicadores de desempenho da Equipe Multidisciplinar,  Treinadores e Atletas

Elaborar e coordenar as normas e procedimentos da Rede Nacional de Atletismo; 

Elaborar planos estratégicos de execução logística da Rede Nacional de Atletismo; 

Estabelecer a filosofia,  metas e objetivos para os Centros; 

Participar do processo seletivo dos membros da equipe multidisciplinar; 

Gerenciar as ações administrativas demandadas pelo programa da Rede Nacional de Atletismo; 

Promover o relacionamento entre as entidades envolvidas no processo; 

Criar o fluxograma de operacionalização do projeto; 

Implantar gestão de risco; 

Gerenciar o plano de orçamento do projeto, em conjunto com a Superintendência de Alto Rendimento; 

Relacionamento direto com a Superintendência de Alto Rendimento – CBAt; 

Executar outras atividades correlatas,  julgadas indispensáveis e pertinentes.

Massoterapeuta

Oferecer assistência aos atletas dos Centros em treinos e competições / Oferecer assistência permanente ao médico e fisioterapeuta / Enviar relatório mensal à Coordenação Administrativa sobre as ações e procedimentos desenvolvidos / Seguir 

plano de atividade elaborado pelo médico e fisioterapeuta / Executar outras atividades correlatas,  julgadas indispensáveis e pertinentes.

Motorista 

Dirigir e manobrar veículos e transportar pessoas e/ou cargas.

Realizar verificações e manutenções básicas do veículo.

Recepcionista Atendimento Telefônico / Recepção de Documentos, correspondências para triagem / Agenda Contatos / Controles Internos 

Superintendentes
Elaboração e Execução dos Planos de Ação Adminsitrativos, Financeiros,  Técnicos e de Alto -Rendimentos. Definição de normas e procedimentos para os Departamentos subordinados; implantação de projetos, definição de atividades dos 

diversos departamentos; Coordenação dos Relatórios Gerais; Fazer cumprir as determinações do Conselho Diretor,  Presidente e Diretoria. 

Supervisor de Esportes 

Supervisionar os trabalhos dos profissionais da equipe multidisciplinar / Controlar o material esportivo e médico necessário para a continuidade dos treinamentos / Coordenar as ações inseridas no planejamento / Aplicar e executar programas de 

preparação esportiva das equipes e atletas do Centro de Treinamento Nacional / Operar aspectos logísticos em competições, treinamentos e concentrações / Elaborar e atualizar relatórios periódicos da equipe multidisciplinar / Executar outras 

atividades correlatas,  julgadas indispensáveis e pertinentes. 

Treinador (Departamento de Alto Rendimento - 

RNTA)

Atender atletas nas categorias menores, juvenis e adultos finalistas dos Campeonatos Estaduais Menores ou Juvenis ou do Troféu Brasil de Atletismo, atletas indicados pelos treinadores dos Centros Regionais e atletas das Seleções Nacionais nas suas 

respectivas categorias / Elaborar e aplicar os planos de treinamentos específicos dos atletas em estágio nos Centros de Treinamento / Elaborar e aplicar plano de estratégias e táticas avançadas em provas para os atletas em estágio nos Centros de 

Treinamento / Auxiliar o Treinador do atleta em estágio no Centro de Treinamento a planejar ou rever o programa Macro de Treinamento / Monitorar e organizar relatórios sobre a evolução técnica dos atletas em estágio no Centro de 

Treinamento Nacional / Apresentar relatórios técnicos dos atletas ao Gerente de Esportes I ,  do Centro Nacional de Treinamento / Executar outras atividades correlatas,  julgadas indispensáveis e pertinentes. 


