A ASSOCIAÇÃO KIAI-KAN DE JUDÔ, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 66995.440/0002-15, com sede na RUA PADRE CONRADO, 605, VILA SANTOS
DUMONT – CEP 14405-275 – FRANCA - SP torna público o presente edital,
Processo Seletivo Simplificado da Kiai-Kan, visando à contratação de Técnicos
Desportivos para execução do projeto em 2020.
Para participar do certame, os candidatos deverão estar dentro das
seguintes condições:
DAS CONDIÇÕES:


O candidato deverá portar minimamente a graduação de Sandan (3º Dan da
Faixa Preta) – Conforme o regulamento de exame e outorga de faixas e graus da
CBJ (somente quem é Sandan e acima, pode outorgar faixas roxas e marrons).



O candidato deverá ter pelo menos 05 (cinco) anos de experiência comprovada
como técnico de equipe de rendimento, atuando em competições de níveis
nacionais, estaduais e regionais.



Ter curso superior completo de Licenciatura Plena em Educação Física ou
bacharelado. Mesmo não sendo exigido curso superior para atuação em lutas
“artes marciais” a Associação Kiai-Kan solicitara essa formação para que a parte
física voltada para o judô seja trabalhada juntamente com a fisiologia dos
exercícios especifico.



Possuir registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF),



Possuir histórico de Anuidade ativa pelo menos nos últimos 03 (três) anos na
Federação Paulista e Confederação Brasileira de Judô.

DA INSCRIÇÃO:


O credenciamento será na Sede da Associação Kiai-Kan de Judô, Rua Padre
Conrado, nº 605, Santos Dumont, no período de 02/03/2020 há 16/03/2020 onde
deverão ser entregues envelopes lacrados, contendo a documentação e currículo
esportivo, previsto abaixo:



Copias da Cédula de identidade e CPF.



Cópia do diploma/certificado de conclusão do curso superior completo de
Licenciatura Plena em Educação Física



Cópia da cédula de Identidade Profissional Conselho Regional de Educação
Física (CREF)



Curriculum Esportivo



Documentos Comprobatórios

DA PONTUAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO:


Comprovante de conclusão de Curso:

TITULO
DOUTORADO
MESTRADO
PÓS-GRADUAÇÃO
GRADUAÇÃO


Comprovante de histórico de Anuidade ativa pelo menos nos últimos 03 (três)
anos na Federação Paulista e Confederação Brasileira de Judô

ANO
Acima de 04 anos
04 Anos
03 Anos
02 Anos
01 Ano


PONTUAÇÃO
5,0
4,0
3,0
2,0

PONTUAÇÃO
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0

Comprovante de tempo de experiência: Para cada mês de experiência fica
atribuído o valor de 01 (um) ponto.

Fica a Associação Kiai-Kan encarregada de anunciar e entrar em contato com o
candidato vencedor a vaga de Técnico Desportivo e ao vice colocado à vaga de Auxiliar
Técnico.
O Presidente da Kiai-Kan elegerá uma comissão para a análise curricular dos
candidatos.
As ocorrências não previstas, os casos omissos e aos casos duvidosos serão resolvidos
através do e-mail: kiaikanfranca@gmai.com
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