EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO 01/2020

Integração das categorias de Base através de Projeto Social

ASSOCIAÇÃO ARTHEMIS

JANEIRO DE 2020

PROCESSO SELETIVO DE ATLETAS PARA ALTO RENDIMENTO
“A Associação Arthemis, entidade civil de
direito privado, inscrita no CNPJ 22.076.518/0001-41,
no uso de suas atribuições estatutárias torna público a
abertura de processo seletivo para composição da
equipe de alto rendimento do esporte olímpico de Tiro
com Arco, conforme desdobramentos, especificações e
condições listadas neste edital.”
1- Público Alvo:
Poderão candidatar-se para o pleito das vagas jovens beneficiários inscritos no
Projeto Social Alvo no Futuro, da Prefeitura Municipal de Cachoeirinha/RS.
2- Inscrição no Processo Seletivo:
Beneficiários interessados em pleitear vaga, deverão:
• Fazer a inscrição via formulário <https://forms.gle/3wF46cXU99RVeNqv8>;
• Se apresentar munidos dos documentos de identidade (ou C.N) na presença de
pelo menos um responsável.
3- Datas e prazos:
3.1 - Abertura do edital: 28 de janeiro de 2020.
3.2 - Data limite para inscrição via formulário: 23h59 de 3 de fevereiro de 2020.
3.3 – Anualmente serão oferecidas vagas conforme disponibilidade de material e
necessidade da formação de equipes conforme suas categorias.
4- Vagas:
4.1 - As vagas abertas são:
Efetivo
2
1
3
2

Suplente
3
3
3
3

Categoria (ano base: 2020)
Infantil (até 14 anos) 2006 em diante.
Infantil (até 14 anos) 2006 em diante.
Cadete (de 15 a 17 anos) 2003, 2004 e 2005.
Cadete (de 15 a 17 anos) 2003, 2004 e 2005.

Naipe
Masculino
Feminino
Masculino
Feminino

4.2 – Efetivos: iniciam imediatamente o ingresso na Base em 02 de Março;
4.3 – Suplentes: ficarão no cadastro reserva, e poderão ser chamados a qualquer
instante durante a temporada de 2020 conforme disponibilidade de vaga e de material;
5 Detalhamento do Processo Seletivo:
Todos os arqueiros inscritos no processo seletivo, principalmente seu responsável
legal, deverão estar de cientes e de acordo com os critérios e condições listados abaixo:
5.1 – O processo seletivo iniciará na terça-feira dia 04 de fevereiro de 2020 às 19h na
Casa de Cultura Demósthenes Gonzalez, com reunião entre atletas e responsáveis, seguidas de
treino recreativo;
5.2 – O resultado final dos selecionados efetivos e suplentes será divulgado no dia 18
de fevereiro de 2020.

5.3 – O processo seletivo ocorrerá nos dias:
Dom

Seg

10/02
19h – 21h30
Casa Cultura

Ter
04/02

Qua
05/02

Qui
06/02

Sex
07/02

Sab
08/02

19h – 21h30
Casa Cultura

19h – 21h30
Casa Cultura

19h – 21h30
Casa Cultura

19h – 21h30
Casa Cultura

15h – 18h
CADOP

19h – 21h30
Casa Cultura

19h – 21h30
Casa Cultura

19h – 21h30
Casa Cultura

19h – 21h30
Casa Cultura

15h – 18h
CADOP

11/02

12/02

16/02

18/02

19h – 21h30
Casa Cultura

Divulgação
Resultados

13/02

14/02

15/02

5.3.1 – Encontros poderão ser cancelados ou protelados, mediante a comunicação
via grupo de mensagens instantâneas com até 12h de antecedência;
5.3.2 – Encontros extraordinários poderão ser inclusos durante o período com até
48h de antecedência;
5.4 – Se faz necessária disponibilidade e assiduidade do atleta durante todo o
período do processo seletivo. Caso algum atleta não consiga estar em todos os encontros, este
poderá perder algumas avaliações. Neste caso, é necessário avisar com antecedência o técnico
responsável dos dias de ausência.
5.5 – As condições necessárias para a participação do atleta durante o período
devem ser fornecidas pela família, tais como transporte, pontualidade e alimentação.
5.6 – Aqueles contemplados estarão aptos a receberem equipamentos oficiais da
Federação Gaúcha de Arco e Flecha para uso através de comodato;
5.7 – Após a divulgação dos resultados, as famílias dos arqueiros contemplados
deverão:
a) aderir contrato junto com técnico, se comprometendo em realizar treino técnico
no mínimo 5 dias por semana, treino físico 3 dias na semana e treino mental 7 dias na semana;
b) arcar com despesas de transporte para os treinos no CADOP ou Casa de Cultura;
c) arcar com despesas de taxas de provas estaduais (R$ 25,00 por prova, com
periodicidade mensal)
d) arcar com despesas de materiais acessórios como mochila de arco, flechas e
equipamentos de proteção individual (solicitar tabela de preços de materiais para consulta);
e) se engajar com a comissão de pais nos eventos da Arthemis para captação de
recursos (pedágios, rifas, jantares, etc);
f) se comprometer em fornecer condições para participação do atleta na delegação
nas competições de esferas estaduais (interior do estado) e nacionais (de uma a três por ano);
6 São critérios de avaliação:
6.1 – Comprometimento familiar no provimento de condições para o arqueiro
participar pontualmente e assiduamente dos treinos durante todo o período do processo
seletivo.
6.2 – Perfil psicológico com potencialidade de desenvolvimento de:
a) Motivação, determinação e perseverança;
b) Controle emocional;
c) Tolerância à frustração;
d) Obediência aos superiores;
e) Trabalho em equipe e empatia;
f) Espírito esportivo e amistosidade;
g) Facilidade para seguir rotinas diárias propostas;
h) Habilidade de canalização da energia motivacional em detrimento de atividades

secundárias;
i) Apropriação e aderência do protocolo de treinamento mental para arco e flecha;
j) Humildade;
6.3 – Perfil físico com potencialidade de desenvolvimento de:
a) Arquétipo favorável para o esporte;
b) Alimentação saudável e regrada;
c) Disposição para realização de exercícios físicos diários;
6.4 – Perfil Técnico com potencialidade de desenvolvimento de:
a) Inteligência e percepção cinesiológica;
b) Facilidade de propriocepção física;
c) Apropriamento da técnica de tiro;
d) Pontuações satisfatórias em treinos;
7 – Formas de avaliação:
7.1 – Fica a cargo da equipe técnica da Associação Arthemis desenvolver as
avaliações conforme expectativas e necessidades da temporada.
7.2 – A Associação Arthemis é soberana na seleção, e poderá realizar devolutivas por
escrito para os não selecionados;
8 – Aspectos gerais:
8.1 – O processo seletivo é distinto das aulas do Projeto, ordinárias em seus núcleos.
8.2 – Os arqueiros selecionados, ao ingressarem na Base, terão compromissos que se
não forem atendidos, levará a exclusão temporária ou até mesmo definitiva da Arthemis.
8.3 – Os arqueiros não selecionados continuarão fazendo parte do projeto Alvo no
Futuro em seus núcleos, sem ônus;
8.4 – Os arqueiros não selecionados terão o bônus de 2 semanas de treinamento
intenso, e estarão aptos a participarem de quantos processos seletivos futuros desejarem.
Cachoeirinha, 28 de janeiro de 2020.

______________________________
Cristiano Vaz Zarichta
Diretor Técnico

