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Analista de Alto Rendimento 

Dedicação: Integral 

Responsabilidades 

 Alto Rendimento 
 Gestão & Finanças 
 Governança 

Reporta para:  

 Gerente de Alto Rendimento 
 Reportes diretos: N/A 

 
       OBJETIVOS E RESPONSABILIDADES DO CARGO POR ÁREAS CHAVE PARA 2019 

 
  

Objetivos de Rendimento Esperados 

Alto 
Rendimento 

 XV:  
o Maximizar a eficiência da logística da Seleção em competição e 

camps: viagens, hospedagem, alimentação, transporte terrestre,  
o Ranking 30-35; 3ª posição no ARC. 

 7F:  
o Maximizar a eficiência da logística da Seleção em competição e 

camps: viagens, hospedagem, alimentação, transporte terrestre 
o Atuar como manager em competição, garantindo às melhores 

condições possíveis para nossas atletas: campos de treinamento, 
horários de campo e treinamento, alimentação, hospedagem, etc. 

o Classificação para WSWS; classificação para Tóquio 2020; 
campeãs Sul-americanas; Medalha de prata em Lima 2019. 

 7M:  
o Maximizar a eficiência da logística da Seleção em competição e 

camps: viagens, hospedagem, alimentação, transporte terrestre; 
o 3ª posição no Sul-americano; medalha de bronze em Lima 2019. 

 M20:  
o Maximizar a eficiência da logística da Seleção em competição e 

camps: viagens, hospedagem, alimentação, transporte terrestre,  
o 2ª posição no Sul-americano. 

 Sistema Alto Rendimento: 
o  garantir às melhores condições de DTE para os atletas: 

hospedagem, nutrição, transporte, etc. 
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Gestão e 
Finanças 

 

 Operação da CBRu dentro do orçamento previsto 
 Compras em tempo e forma: licitações, pregões, financiamento, 

negociações  
 Entrega de toda a documentação necessária em tempo e forma: 

relatórios mensais de atividade, atas, Leis de Incentivo, COB, ME, etc. 
 Maximizar a operação da LIE: 90% de utilização de recursos públicos  
 Supervisionar os trabalhos de LIE para o 2020: desenho e aprovação 

de projetos 
 Colaborar com outras áreas quando necessário: comunicação, 

marketing, etc. 
 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 
 

Área 1  Pós-graduação em Gestão Esportiva 

 

 


