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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA COMPOR CADASTRO  DE 

RESERVA E CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA EXECUÇÃO DE P ROJETO 
ESPORTIVO  

 
EDITAL Nº 02/2017 

 
De ordem do Sr. Presidente do Conselho Diretor, no uso de suas atribuições 
estatutárias, a Associação Esportiva Siderúrgica de Tubarão – AEST , instituição de 
direito privado, com sede na Rodovia ES 010, Km 8,5, Bairro Manguinhos, CEP 
29.173-087, Município de Serra, Estado do Espírito Santo, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº CNPJ: 27.457.746/0001-85, para compor cadastro de reserva e contratação de 
pessoal, destinada à execução de projeto esportivo de formação de atletas, conforme 
Termo de Colaboração firmado com o Comitê Brasileiro de Clubes – CBC, nº 65/2016, 
com duração de 53 (cinquenta e três) meses, realiza Processo Seletivo Simplificado 
respeitando os direitos civis. O regime de contratação é celetista (Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT), portanto, não garante estabilidade aos contratados, salvos os 
casos previstos em lei. 

  
A AEST torna público Processo Seletivo Simplificado  para composição de 

cadastro de reserva e contratação, de acordo com a demanda, dos profissionais 
e cargos discriminados abaixo: 

 

CARGO REQUISITOS 
LOCAL DE 
ATUAÇÃO 

 
TÉCNICO PRINCIPAL DE VOLEIBOL  

Requisitos mínimos : Diploma de graduação em 
Educação Física, em nível de bacharelado ou 
Licenciatura Plena e Registro no Conselho Regional 
de Educação Física - CREF com experiência mínima 
de 02 anos na formação de atletas de alto 
rendimento da modalidade específica. 
 
Atribuições desejáveis : Selecionar atletas; Treinar 
atletas para alcançar objetivos fixados; Coordenar, 
acompanhar e avaliar o desempenho das atividades 
desenvolvidas; Elaborar programas de treinamento 
com dados das avaliações realizadas; Fixar objetivos 
e metas de acordo com o nível técnico dos atletas; 
Identificar necessidades de intervenção da equipe 
multidisciplinar; Orientar as ações táticas e técnicas 
na competição e no treinamento; Orientar os 
comportamentos sociais, morais e éticos dos atletas, 
notadamente os valores olímpicos e paraolímpicos e 
ações de conscientização sobre o combate ao 
doping; Promover atividades que proporcionem a 
melhoria nas qualidades físicas, motoras, técnicas e 
táticas dos atletas. Realizar avaliação dos 
praticantes das atividades e analisar seus 
resultados; Promover reuniões periódicas com a 
Equipe Técnica, a fim de analisar, em conjunto, o 
resultado de avaliações internas e/ ou externas, 
elaborando relatórios de desempenho com o objetivo 
de propor redirecionamento das práticas esportivas; 
Zelar pela segurança dos atletas durante os 
treinamentos e competições; Outras atividades 
correlatas ao cargo. 

SERRA-ES 

 
TÉCNICO PRINCIPAL DE NATAÇÃO 

Requisitos mínimos : Diploma de graduação em 
Educação Física, em nível de bacharelado ou 
Licenciatura Plena e Registro no Conselho Regional 

SERRA-ES 
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de Educação Física - CREF com experiência mínima 
de 02 anos na formação de atletas de alto 
rendimento da modalidade específica. 
 
Atribuições desejáveis : Selecionar atletas; Treinar 
atletas para alcançar objetivos fixados; Coordenar, 
acompanhar e avaliar o desempenho das atividades 
desenvolvidas; Elaborar programas de treinamento 
com dados das avaliações realizadas; Fixar objetivos 
e metas de acordo com o nível técnico dos atletas; 
Identificar necessidades de intervenção da equipe 
multidisciplinar; Orientar as ações táticas e técnicas 
na competição e no treinamento; Orientar os 
comportamentos sociais, morais e éticos dos atletas, 
notadamente os valores olímpicos e paraolímpicos e 
ações de conscientização sobre o combate ao 
doping; Promover atividades que proporcionem a 
melhoria nas qualidades físicas, motoras, técnicas e 
táticas dos atletas. Realizar avaliação dos 
praticantes das atividades e analisar seus 
resultados; Promover reuniões periódicas com a 
Equipe Técnica, a fim de analisar, em conjunto, o 
resultado de avaliações internas e/ ou externas, 
elaborando relatórios de desempenho com o objetivo 
de propor redirecionamento das práticas esportivas; 
Zelar pela segurança dos atletas durante os 
treinamentos e competições; Outras atividades 
correlatas ao cargo. 

 
AUXILIAR TÉCNICO DE VOLEIBOL 

Requisitos mínimos : Diploma de graduação em 
Educação Física, em nível de bacharelado ou 
Licenciatura Plena e Registro no Conselho Regional 
de Educação Física – CREF. 
 
Atribuições desejáveis: Auxiliar na aplicação das 
atividades esportivas; Auxiliar na aplicação de testes 
de avaliação física; Auxiliar na equipe técnica no 
alcance das metas; Auxiliar na elaboração de 
relatórios sobre atividades desenvolvidas; 
Acompanhar as equipes em viagens de treinos e 
competições (opcional); Participar das reuniões de 
planejamento; Monitorar e dar todo o suporte aos 
atletas e corpo técnico nas atividades diárias e em 
competições (opcional); Outras atividades correlatas 
ao cargo, delegadas pelo técnico.    

 

 
AUXILIAR TÉCNICO DE NATAÇÃO 

Requisitos mínimos : Diploma de graduação em 
Educação Física, em nível de bacharelado ou 
Licenciatura Plena e Registro no Conselho Regional 
de Educação Física – CREF. 
 
Atribuições desejáveis: Auxiliar na aplicação das 
atividades esportivas; Auxiliar na aplicação de testes 
de avaliação física; Auxiliar na equipe técnica no 
alcance das metas; Auxiliar na elaboração de 
relatórios sobre atividades desenvolvidas; 
Acompanhar as equipes em viagens de treinos e 
competições (opcional); Participar das reuniões de 
planejamento; Monitorar e dar todo o suporte aos 
atletas e corpo técnico nas atividades diárias e em 
competições (opcional); Outras atividades correlatas 
ao cargo, delegadas pelo técnico.    

 

   
 

1. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DO PROCESSO SELETI VO: 
 
1.1. O candidato deverá preencher todas as condições especificadas no presente 
documento de divulgação. 
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1.2. É vedada a participação de candidatos que exerçam função ou emprego 
público (art. 45, II, da Lei 13.019/2013), ou que estejam impedidos de contratar com a 
Administração Pública; que tenham parentesco até terceiro grau (por afinidade ou 
consanguíneo) do Presidente, ou dos membros, efetivos e suplentes dos Conselhos 
da AEST, de seus dirigentes, bem como, nas mesmas condições, aos parentes de 
empregados da AEST. 
 
1.2.1. O candidato que mesmo preenchendo as condições previstas no subitem 1.2 
venha a participar do presente processo seletivo será excluído do mesmo, assim que a 
condição de parentesco seja verificada, independentemente da etapa em que o 
processo seletivo se encontrar. 
 
1.3.  Ex-empregado da AEST somente poderá participar do processo seletivo se 
atender às seguintes condições, cumulativamente: 

 
a) Não ter sido demitido por justa causa, nos termos do art. 482 da CLT; 
b) Não ter sido dispensado da Entidade durante o contrato de experiência, por 

inadequação apurada em procedimento de avaliação de período 
experimental. 

 
1.3.1.  Caso não atendam às condições do subitem 1.3, assim que seja apurada essa 
situação, o candidato será eliminado do processo seletivo. 
 
1.3.2.  Caso o candidato possua antecedentes criminais, a AEST se reserva o direito 
de excluí-lo do processo seletivo ao tomar conhecimento destes. 

 
1.3.3. O Processo Seletivo simplificado contará com as seguintes fases, não 
necessariamente nesta ordem: apresentação de curriculum acompanhado da 
documentação comprobatória, realização de prova escrita. 

 
1.3.4. Os candidatos selecionados poderão ser submetidos à análise psicológica, 
entrevista e verificação de Certidões Negativas Criminais e Cíveis, na fase de 
contratação. 

 
1.3.5. A entrevista poderá contemplar teste prática/aula prática.   

 
1.3.6. A AEST poderá dispensar as fases, devidamente justificada, se entender 
estarem satisfatórias as fases já cumpridas e, desde que, não prejudique O Termo de 
Colaboração firmado com o Comitê Brasileiro de Clubes – CBC, nº 65/2016. 
 
1.3.7. Todos os candidatos no ato da convocação para a admissão devem possuir em 
sua integralidade a documentação (pessoal, profissional e acadêmica) necessária para 
o cargo. 
 
1.3.4. É de total responsabilidade do candidato, o custeio de despesas com 
deslocamento, acomodação e alimentação, na ocasião de sua participação nas 
diversas etapas do processo seletivo. 
 

2.   DA INSCRIÇÃO E ENTREGA DE CURRÍCULOS E DOCUMEN TAÇÃO: 
 

2.1. Os candidatos deverão se inscrever, manifestando o interesse de participar na 
seleção, até o dia 22/05/2017, até às 17:00h, podendo o fazer pessoalmente na sede 
da AEST ou por intermédio do e-mail luciana.fracalossi@clubeaest.com.br devendo 
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constar a qualificação completa do candidato, a qualificação profissional e o cargo 
pretendido (na inscrição não deverá ser encaminhado nenhum documento).    
 
2.2. Os currículos acompanhados da documentação comprobatória serão recebidos, 
mediante protocolo, no ato de realização da prova escrita, na sede da AEST, Rodovia 
ES 010, Km 8,5, Bairro Manguinhos, CEP 29.173-087, Município de Serra, Estado do 
Espírito Santo no horário de 12:00h às 13:30h, do dia 23/05/2017. 
 
2.3. É obrigatória a identificação do cargo pretendido no início do currículo. Os 
currículos enviados sem essa identificação serão desconsiderados e os respectivos 
candidatos serão excluídos do processo. 
 
2.4. A documentação poderá ser entregue em cópia simples, mas no ato contratação 
deverá o candidato apresentar os originais ou cópia autenticada em cartório.  
 
2.5. O ato de recebimento de currículos não importa em promessa ou compromisso de 
contratação dos candidatos. 

 
2.6. Esta Etapa é de caráter eliminatório. Será feita análise curricular confrontando o 
perfil solicitado com o currículo recebido bem como a comprovação das informações 
curriculares. Serão selecionados para a próxima fase os candidatos que apresentarem 
e comprovarem a Formação Acadêmica (conhecimento formal da área), Histórico 
Profissional (habilidades adquiridas na área) e Atualização Profissional (Atitudes frente 
à busca de aperfeiçoamento na área). 

 
3. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS: 

 
3.1. Esta Etapa é de caráter classificatório e/ou eliminatório. A prova escrita é 
composta por questões objetivas e/ou subjetivas. Os candidatos deverão chegar ao 
local da prova com no mínimo 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos de 
documentos de identificação (com foto) e caneta esferográfica (preta ou azul). 
 
3.2. Somente participarão da prova escrita os candidatos que comprovarem a 
entrega regular do curriculum e da documentação comprobatória. 
 
3.3. Somente serão corrigidas as provas dos candidatos que, após analise curricular, 
preencherem os requisitos pessoais e profissionais exigidos neste edital. 

 
3.4. Não será permitido ao candidato efetuar consultas em livros, apostilas, aparelhos 
eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, telefone celular, palmtop etc.) durante a 
realização das provas. 

 
3.5. Será excluído do Processo Seletivo, o candidato surpreendido fazendo uso dos 
materiais citados no item 3.4. 
 
3.6. As provas escritas poderão conter questões de Conhecimentos Gerais e 
Conhecimento Específico conforme o cargo. 

 
3.7. Na hipótese da prova ser entregue a lápis, a mesma não será corrigida, sendo 
atribuída nota zero ao candidato. 
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3.7.1.  A(s) questão(ões) de múltipla escolha que contiver(em) mais de uma marcação 
será(ão) desconsiderada(s), não sendo atribuída(s) pontuação(õ)es, assim como, 
quaisquer outras rasuras ou letras ilegíveis, que comprometam a correção, quanto ao 
entendimento da resposta do candidato. 

 
3.7.2. A prova escrita será realizada nas dependênc ias da sede da AEST no 
horário de 14:00h às 16:00h, do dia 23/05/2017.  
 
3.8.  Será aplicada prova escrita para todos os candidatos, sendo atribuído peso 
conforme descrito abaixo: 
 

TIPO CONTEÚDO PESO CARÁTER DURAÇÃO 

Prova Escrita –  
Conhecimentos Gerais 

1 Eliminatório 
 

 2 horas Ensino Superior   

Conhecimentos Específicos 2 Eliminatório  

  

 
3.9.  Para alcançar a classificação, os candidatos deverão acertar no mínimo 50% das 
questões nas Provas aplicadas. 
 
3.10. Os candidatos serão classificados conforme o somatório de notas das provas, 
em ordem decrescente. 
 
3.11.  O resultado da prova escrita será divulgado através de lista disponibilizada no 
site www.clubeaest.com.br. 
 

4.  DA NOTA FINAL DO PROCESSO SELETIVO: 
 

4.1.   A nota final no Processo Seletivo será o somatório das pontuações obtidas de 
acordo com as etapas realizadas, dentre estas: provas de Conhecimentos Básicos 
(língua portuguesa, raciocínio lógico), Conhecimentos Específicos, e Entrevista (teste 
prático/aula prática). 

 
4.2. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente, de acordo com o 
somatório final. 

 
5.  DO CRITÉRIO DE DESEMPATE: 

 
5.1.  Em caso de empate na nota final, considerar-se-á, como critério de desempate, a 
análise da qualificação e experiência indicada e comprovada no curriculum. 

 
6.  DO APROVEITAMENTO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS:  

 
6.1.  A AEST, a seu critério, poderá utilizar da relação de candidatos classificados, 
como cadastro reserva, por ordem de classificação final, para ser utilizado de acordo 
com a necessidade da Entidade AEST de preenchimento de vagas na equipe técnica, 
conforme Termo de Colaboração N.º 65/2016, firmado com o Comitê Brasileiro de 
Clubes – CBC, nos casos de: abertura de vagas, desistência(s) do escolhido(s) e/ou 
abertura de novas vagas, no prazo de 1 (um) ano, podendo este prazo ser prorrogado, 
a critério da AEST, por, no máximo, mais igual período, contado a partir da data da 
divulgação do resultado final do processo seletivo e ordem de classificação. 
 
6.2.  No ato da contratação, o candidato convocado deverá comprovar que preenche 
todos os requisitos previstos neste edital, sob pena de desclassificação e abertura da 
vaga para o candidato selecionado na ordem decrescente de pontuação. 
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7.   DA ADMISSÃO: 

 
7.1. Após o resultado, havendo disponibilidade da vaga o Departamento de 
Pessoal da AEST convocará o candidato apto para sua apresentação, 
convocando-o para teste psicológico e entrevista (não necessariamente nesta 
ordem) e, sendo aprovado, para os exames admissionais. 

 
7.2. O candidato apto, de posse do Atestado de Saúde Ocupacional – ASO - 
entregará os documentos conforme solicitados pelo Departamento de Pessoal para 
sua admissão. 

 
7.3. Serão desclassificados do Processo Seletivo os candidatos aprovados que 
não apresentarem, no prazo estipulado pela AEST, a documentação exigida para 
fins admissionais. 
 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

8.1. A participação do candidato no processo seletivo implicará no seu pleno 
conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas neste Processo 
Seletivo Simplificado, das quais não poderá alegar desconhecimento, sendo, 
igualmente, de sua  responsabilidade o acompanhamento das informações 
divulgadas no endereço eletrônico: www.clubeaest.com.br. 
 
8.2. A AEST se reserva o direito de poder cancelar o Processo Seletivo 
Simplificado, em qualquer fase que se encontre, sem necessidade de motivação e 
independente de previa comunicação, bastando que publique o ato de cancelamento 
no site www.clubeaest.com.br.      
 
8.3. O candidato que desejar esclarecer dúvidas ou recorrer do resultado das 
provas, disporá de 2 (dois) dias úteis, a contar do dia subsequente à data da 
divulgação do citado resultado, devendo encaminhar por escrito para Comissão 
Especial de Aquisições e Contratações do Clube AEST, Rodovia ES 010, Km 8,5, 
Bairro Manguinhos, CEP 29.173-000, Município de Serra, Estado do Espírito Santo, 
informando o número do edital do processo seletivo do qual está participando, no 
horário especificado no item 2.1. 
 
8.4. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pedido de 
esclarecimento, que deverá conter endereçamento, qualificação, narrativa 
fundamentada do fato sobre o qual quer esclarecimento e, se for o caso, requerimento. 
Na hipótese da solicitação ser inconsistente ou intempestiva, o pedido será 
preliminarmente indeferido. 
 
8.5. Após o prazo citado no item 8.3, não caberão manifestações futuras. 
 
8.6. Em caso de eventual anulação de questão(ões) resultante de pedido de 
esclarecimento contra o resultado, o(s) ponto(s) correspondente(s) à(s) mesma(s) 
será(ao) atribuído(s) a todos os candidatos. 

 
8.7.  Todas as informações, acerca do presente processo seletivo, serão devidamente 
divulgadas no endereço eletrônico: www.clubeaest.com.br. 
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8.8. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser 
respeito, ou até a data de convocação dos candidatos para a prova correspondente. 

 
8.9.  A contratação regida pelo presente Edital é de caráter, exclusivamente, privado, e 
será pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, não sendo aplicável 
quaisquer normas do regime de Direito Público. A classificação do candidato não é 
garantia de admissão, ficando condicionada à manutenção do Termo de Colaboração 
N.º 65/2016, firmado com o Comitê Brasileiro de Clubes – CBC, à necessidade e à 
decisão discricionária da AEST, de acordo com as demandas e necessidades. 

 
8.10. A AEST poderá anular as provas ou admissão do candidato a qualquer tempo, 
desde que seja verificada falsidade de declaração ou irregularidade nas provas em 
que se submeter. 

 
8.11. Os candidatos estrangeiros deverão estar com a situação regularizada no País. 

 
8.12.  A AEST não  arcará com despesas de deslocamento e mudança dos candidatos 
aprovados. 

 
8.13.  Aos casos omissos, bem como as dúvidas surgidas na aplicação deste Edital 
serão dirimidos pela Presidência do Conselho Diretor da AEST. 

 
8.14. O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Serra, 18 de maio de 2017. 
 
 
 

______________________________ 
JOSÉ SÉRGIO BRANDÃO LEAL   

Presidente do Conselho Diretor 
Associação Esportiva Siderúrgica de Tubarão – AEST  

 
 
 


