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Sobre as Inscrições
1) Quais são os critérios exigidos para participar do Processo de Seleção 2017 do CEAR da ABT?
Os interessados em ingressar no Curso de Esporte de Alto Rendimento (CEAR) da ABT deverão,
preferencialmente, ser registrados na Confederação Brasileira da respectiva modalidade e deverão,
obrigatoriamente, enquadrar-se nos critérios de elegibilidade, listados abaixo:


Critérios para treinadores de alto rendimento:
a. Ser profissional de Educação Física, devidamente registrado no respectivo Conselho Regional de
Educação Física (CREF), conforme art. 1º da lei federal 9.696 de 1998, tendo a sua carteira do
CREF com a data na validade, e habilitado em uma das seguintes situações:
I.
II.
III.

Profissionais com habilitação Plena (egressos dos cursos de licenciatura e bacharelado);
Profissionais com habilitação Bacharel (egressos dos cursos de bacharelado);
Profissionais com habilitação Provisionado (com a atuação na modalidade esportiva na
qual irá se inscrever para o processo de seleção 2017 do CEAR da ABT).

b. Possuir, pelo menos, 1 (um) ano de experiência como treinador de alto rendimento em uma
Organização Esportiva ou Educacional, na modalidade na qual irá se inscrever para o processo de
seleção 2017;
c. Apresentar suficiência para leitura e compreensão de textos em espanhol ou inglês.



Critérios para profissionais de Educação Física recém-formados:
a. Ser profissional de Educação Física, devidamente registrado no respectivo Conselho Regional de
Educação Física (CREF), conforme art. 1º da lei federal 9.696 de 1998, tendo a sua carteira do
CREF com a data na validade, e habilitado em uma das seguintes situações:
I.
II.

Profissionais com habilitação Plena (egressos dos cursos de licenciatura e
bacharelado);
Profissionais com habilitação Bacharel (egressos dos cursos de bacharelado).

b. Ter se formado em Educação Física, exclusivamente, no período referente ao primeiro semestre
de 2016 ao primeiro semestre de 2017;
c. Apresentar suficiência para leitura e compreensão de textos em espanhol ou inglês.
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2) Gostaria de obter o Edital do Processo de Seleção.
Tanto o Edital e todos os seus anexos, quanto o Programa do Curso estão disponíveis no site do COB:
www.cob.org.br

3) Não sou treinador das modalidades oferecidas nesta edição do Curso. Poderei participar do Processo
de Seleção?
Conforme pergunta 01 acima, para as vagas de Treinadores de Alto Rendimento, somente poderão
participar treinadores que comprovarem o mínimo de um ano de experiência como treinadores das
modalidades oferecidas nesta edição: Basquete 3x3, Levantamento de Pesos e Vôlei de Praia.
Observação 01: Somente no caso da comprovação de experiência para os candidatos que irão concorrer
às vagas para a modalidade BASQUETE (3X3) é que serão aceitas comprovações de experiência tanto
como treinador de BASQUETE (3x3) quanto como treinador de BASQUETE (5x5). Para as demais
modalidades, as comprovações de experiências deverão ser somente para a modalidade específica na
qual o candidato irá se inscrever para este processo de seleção: LEVANTAMENTO DE PESOS E VÔLEI DE
PRAIA.
Observação 02: Para as vagas de Profissionais de Educação Física Recém-Formados, não há necessidade
de comprovação de experiência nessas modalidades, somente ter se formado a partir do 1º semestre de
2016, até o 1º semestre de 2017, além dos outros critérios estabelecidos em Edital (consultar pergunta
01).
4) Eu me formei no Curso de Educação Física em julho de 2017 e ainda não tenho o meu diploma para
envio. Como proceder?
No local destinado ao envio do diploma, no formulário de inscrição online, você deve enviar uma
declaração da sua Universidade declarando a sua formatura no Curso sem nenhuma pendência. Caso
seja aprovado, todos os alunos com pendências de documentação terão até dia 20 de novembro de
2017 para regularizar sua documentação. Se, após este prazo, o candidato não tiver regularizado sua
situação, sua vaga será cedida para o primeiro suplente que estiver com toda a documentação correta.
5) Mesmo não sendo ligado à nenhuma Confederação, posso participar do processo de seleção?
Sim, não é obrigatório estar ligado à Confederação, porém, você deve atender a todos os requisitos
obrigatórios para o acesso.
6) Estou com problemas na minha carteira/registro do CREF, posso me inscrever para o processo de
seleção?
Você deve se dirigir ao CREF da sua região para legalizar a sua situação. Para se inscrever no processo de
seleção do CEAR da ABT, é necessário que você envie uma declaração do CREF de que você cumpriu a
sua pendência e que aguarda o envio da nova carteira. Relembrando: todos os alunos com pendências
de documentação terão até dia 20 de novembro de 2017 para regularizar sua documentação. Se, após
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este prazo, o candidato não tiver regularizado sua situação, sua vaga será cedida para o primeiro
suplente que estiver com toda a documentação correta.

7) Sou graduado, mas não peguei o diploma. Poderei me candidatar com um comprovante da
Universidade?
Diploma de graduação é um item obrigatório para inscrição no Processo de Seleção da ABT. Você tem
até o dia 20 de novembro para resolver a sua situação com a Universidade. No caso de o prazo da
Universidade para envio do Diploma ser maior do que o prazo solicitado para envio para a ABT, pedimos
que o candidato nos envie uma declaração da Universidade que comprove a formação e colação de grau.

Sobre a Prova
8) Quando e em qual local a prova será realizada?
A prova será realizada no dia 13 de novembro de 2017, presencialmente, das 13h às 17h. Haverá locais
de prova em locais espalhados por todo o Brasil.
9) Como e quando saberei o local que realizarei a minha prova?
O seu local de prova será informado no seu cartão de inscrição, que será enviado, pelo seu e-mail
cadastrado no formulário de inscrição online, até o dia 06 de novembro de 2017. Pedimos a todos que
verifiquem as suas caixas de spam ou lixo eletrônico caso não tenham recebido o cartão de confirmação
de inscrição até esta data. Se ainda assim não receberem, entrem em contato conosco pelo e-mail:
inscricoes.iob@cob.org.br

10) Não poderei realizar a prova no dia 13 de novembro. Haverá outra oportunidade? Existe outra forma
de ingressar no curso?
Não. O Processo de Seleção é nacional, não havendo outra forma de ingresso nesta edição.

11) O que eu devo estudar para realizar a prova?
Você pode encontrar a bibliografia da prova do Processo de Seleção no Anexo I do Edital.

12) Quando saberei o resultado da primeira fase?
Os resultados da 1ª fase serão divulgados no dia 24 de novembro de 2017 na Internet, no site do COB
(www.cob.org.br ), pelo número de inscrição do candidato.

13) Caso eu não concorde com o resultado, ou com alguma questão da prova, como proceder?
Os pedidos de revisão de prova deverão ser feitos no formulário de recurso de prova, disponível com os
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fiscais de sala, no dia da prova, e no site de inscrição, e enviados pelo e-mail: inscricoes.iob@cob.org.br.
Só serão aceitos os formulários enviados até o prazo de 24h após a divulgação dos resultados na
Internet. O Conselho Acadêmico-Esportivo (CA-E) tem o prazo de cinco dias úteis para analisar o recurso
e entregar o resultado do pedido de revisão, que será considerado como resultado final, definitivo, sem
possibilidade de nova revisão.

Sobre o Curso

14) Quanto custa o curso?
O curso é gratuito, tendo o aluno que arcar com as suas despesas de deslocamento, hospedagem,
alimentação, entre outras, quando necessário.

15) Como será feita a avaliação da segunda etapa do Processo de Seleção? Quais serão os critérios de
análise do CV? Quais títulos e diplomas serão considerados?
A avaliação da segunda etapa do Processo de Seleção 2017, leva em conta as informações do currículo
do candidato, tanto a formação acadêmica quanto os resultados esportivos conquistados, que foram
inseridos no formulário de inscrição online. A cada título e/ou diploma será conferido um peso, conforme
critérios pré-estabelecidos pelo Conselho Acadêmico Esportivo (CA-E), e a avaliação final é o somatório
da pontuação do candidato. Além disso, haverá uma entrevista via ligação de vídeo pelo telefone celular
ou computador, com cada candidato classificado será realizada no período de 11 a 15 de dezembro de
2017.

16) O curso será oferecido no Rio de Janeiro? Em que local?
O curso será composto por módulos a distância (online) e por módulos presenciais. Os módulos
presenciais serão realizados na cidade do Rio de Janeiro, em local a definir. Já os Estágios poderão ser
realizados nos diversos Centros de Treinamento e Organizações Esportivas de todo o Brasil.

17) E sobre os Estágios, como funcionarão? Onde serão realizados?
Os Estágios terão duração média de cinco dias corridos, durante o período destinado aos Estágios,
conforme Programa do Curso, disponibilizado no site do COB (www.cob.org.br). Os módulos de Estágio
serão realizados nos diversos Centros de Treinamento e Organizações Esportivas de todo o Brasil,
sempre com um treinador de renome mundial da modalidade.
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18) Os candidatos aprovados no Processo de Seleção 2017 usufruirão de quais benefícios?
Além de o curso ser gratuito, os benefícios oferecidos são: material administrativo e didático,
credenciamento, infraestrutura para os módulos presenciais, corpo docente qualificado e plataforma de
ensino a distância. Lembramos ainda que a aprovação no Processo de Seleção e a concessão da vaga no
curso não implicam em nenhum pagamento por parte do COB, aos participantes, não cabendo aos
candidatos, ainda, o recebimento de remuneração de qualquer espécie pelos resultados alcançados no
decorrer do curso.
19) Os alunos de fora da cidade sede do curso receberão passagens aéreas e hospedagem?
No decorrer do curso, os melhores alunos, que obtiverem a média final de 8,0 pontos, em cada
disciplina, poderão ganhar os benefícios de passagens aéreas e hospedagens, de acordo com as regras
que serão estabelecidas e informadas aos alunos aprovados.
20) Será sugerido local para hospedagem? Para os módulos presenciais, o COB oferecerá algum serviço de
agenciamento ou eu devo comprar minha própria passagem aérea e reservar hotel? Haverá
ressarcimento?
O Comitê Olímpico poderá sugerir locais de hospedagem próximos ao curso, mas o candidato deverá se
responsabilizar pela reserva e pagamento da sua hospedagem, sem nenhum tipo de ressarcimento por
parte do curso. Somente a partir do segundo módulo presencial, haverá a possibilidade de concorrer aos
benefícios de passagens aéreas e hospedagem.
21) Sobre a frequência exigida no curso, e se algum imprevisto acontecer?
Apenas será abonada a falta do aluno no caso de treinadores que forem participar de campeonatos
internacionais, com nível mínimo de Jogos Sul-americanos, como treinador da modalidade que participa
como aluno do CEAR da ABT, apresentando uma declaração da Confederação da modalidade de que foi
convocado para a competição. Qualquer outra razão aqui não mencionada será avaliada e tratada
individualmente pelo Conselho Acadêmico Esportivo (CA-E).
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