
 

 

LÍDER DE DESENVOLVIMENTO 
 
Descrição do cargo:  
Responsável pelo planejamento e acompanhamento dos projetos de desenvolvimento do tênis de mesa, englobando 
todas as atividades relacionadas à implementação do tênis de mesa, ping pong, TTX nas escolas, associações, 
fundações, universidades, bem como, a celebração de convênios junto aos entes públicos nos três níveis para 
possibilitar a realização de parte das ações voltadas à implementação nas escolas e universidades. Realização, 
organização e operacionalização de cursos de treinadores, árbitros, gestores esportivos, classificadores funcionais etc. 
Promoção de atividades de entretenimento para ativação. 
 
Nível de reporte: 
Diretor Esportivo >>> Gerência de Desenvolvimento >>> Líder de Desenvolvimento 
 
Pré-requisitos:  
Superior Completo em Educação Física ou Esporte. 
Conhecimento técnico sobre desenvolvimento esportivo. 
Experiência Mínima: 3 anos. 
 
Desejável: 
Especialização em Esportes (análogo ou superior). 
Inglês fluente. 
 
Conhecimentos e Experiência: 
Pacote Office Avançado. Experiência em atividades e ações de responsabilidade social ligadas ao esporte. 
Conhecimento sobre a legislação em vigor e as normativas de organismos públicos e de controle. 
 
Atividades Principais: 
Planejar, coordenar, distribuir e avaliar as ações relacionadas aos projetos de desenvolvimento do tênis de mesa, em 
suas diferentes manifestações. Aproximar-se das iniciativas globais de desenvolvimento do tênis de mesa, 
especialmente aquelas ligadas à ITTF Foundation, buscando replicar o modelo em território nacional. Preparação e 
operação de todos os cursos voltados às áreas técnicas – arbitragem, treinadores, classificadores funcionais, staffs, 
gestores esportivos etc. Promoção de atividades de entretenimento ligadas à modalidade, com o objetivo de prover a 
degustação e experimentação da modalidade e atrair mais adeptos para inserção no movimento. Promoção de ações 
de ativação pré-eventos ligados aos projetos de desenvolvimento. Supervisionar e orientar a equipe sob sua 
subordinação. Prover os relatórios periódicos para avaliação do Comitê Executivo. Prestar contas e emitir pareceres e 
relatórios técnicos sobre suas atividades. 
 
Perfil: 
Organizado, metódico, proativo, bom relacionamento interpessoal, boa comunicação oral e escrita. 


