
 

 

 

                      EDITAL DE VAGAS –01/2019 

                                SELEÇÃO EXTERNA 

 

Comunicamos a abertura da seguinte vaga de estágio para seleção externa: 

ESTÁGIO COMO AUXILIAR DE FISIOLOGIA  
 
Local de atuação: CATEGORIAS DE BASE 
 
Principais Funções: 
 

 Acompanhar a categoria sub 20 prioritariamente, dando suporte às categorias sub 15 
e sub 17 quando necessário;   

 Produção de relatórios semanais conforme modelo do clube; 

 Auxiliar no controle da carga de treino da categoria sub 20; 

 Apresentação de artigos, livros e revistas, quando oportuno;  

 Auxiliar na aplicação das diferentes avaliações físicas das categorias de base, de 
modo a buscar autonomia na aplicação das mesmas;  

 Auxiliar o preparador físico da categoria sub 20 nas sessões de treino e jogos, 
quando necessário; 

 Reunião semanal (de preferência no início da semana) com o fisiologista do clube, 
apresentando relatório semanal da categoria sub 20. 

 Frequência mínima semanal de 4 dias na semana, incluindo finais de semana e 
feriados. 

 
Conhecimento (saber): 

 Cursando a partir da 5ª fase em Educação Física (Bacharel);  

 Ter uma noção básica digital e manuseio relevante em computação; 

 Ter participação em cursos referentes à área de interesse; 
 
Habilidade (saber fazer): 

 Saber se comunicar, voz de comando, bom relacionamento interpessoal, senso de 
organização, resiliência, ética e disponibilidade em aprender.  

 
Atitudes (querer fazer): 

 Pró-atividade, comprometimento, pontualidade, capacidade de observação, trabalho 
em equipe, busca pelo autodesenvolvimento, ambição profissional, demonstrar 
capacidade de percepção e iniciativa. 
 

INSCRIÇÕES: Os interessados deverão: 
1) Cadastrar currículo atualizado com formação, conhecimento e cursos no endereço  

http://www.avai.com.br/novo/fale-conosco-2/rh-curriculum/ 
2) Responder de forma sucinta (1 parágrafo com máx. 5 linhas cada pergunta):  

i) Quais suas pretensões profissionais?  
ii) Quais valores e princípios norteiam seu trabalho?  
iii) Qual sua disponibilidade de horários e turnos para estagiar? 
iv) Qual a sua vivência no futebol até o presente momento?  
v) Bairro que reside em Florianópolis ou região? 

 
O processo seletivo consiste em 2 etapas de caráter eliminatório:  
1ª – Análise de Currículo e respostas da atividade proposta;  
2ª – Entrevista presencial 

 
Florianópolis, 15 de Agosto de 2019. 

http://www.avai.com.br/novo/fale-conosco-2/rh-curriculum/


 

 

 
                                                                          Recursos Humanos  
 


