
 

 

GERENTE TÉCNICO 
 
Descrição do cargo:  
Responsável por gerenciar todas as atividades que dizem respeito a área técnica e esportiva da entidade. Gerencia o 
calendário de eventos oficiais da CBTM. Gerencia as atividades para atendimento as categorias que participam das 
Seleções Olímpicas e Paralímpicas, adulta e de base. 
 
Nível de reporte: 
Diretor Esportivo >>> Gerência Técnica 
 
Pré-requisitos:  
Superior Completo em Educação Física ou Esporte. Ou ex-atleta, com formação complementar e experiência gerencial. 
Conhecimento técnico sobre o tênis de mesa. 
Experiência Mínima: 8 anos. 
Ter disponibilidade para viagens nacionais e internacionais. 
 
Desejável: 
Especialização em Gestão e Marketing Esportivo (análogo ou superior). 
Inglês fluente. 
 
Conhecimentos e Experiência: 
Pacote Office Avançado. Experiência em gerenciamento de equipes esportivas. Conhecimento sobre fatores de 
desenvolvimento esportivo. Conhecimento sobre organização de eventos. Conhecimento sobre a legislação em vigor, 
especialmente a esportiva e de incentivos fiscais, bem como as normativas do poder público e órgãos reguladores. 
 
Atividades Principais: 
Planejamento e definição de estratégias relacionadas com a organização de eventos, incluindo o acompanhamento a 
aspectos administrativos, operacionais das competições, desenvolvimento da arbitragem e assessoria de imprensa. 
Colaborar com a captação de recursos nos locais onde o evento se realiza. Acompanhar a correta execução de eventos 
e à equipe designada para a estruturação dos eventos. Construir relacionamento para buscar locais para realização 
dos eventos e aprová-los, em conjunto com o Comitê Executivo e Diretoria Executiva. Monitorar os processos de 
inscrição e registros de eventos. Planejar, coordenar, distribuir e avaliar as ações relacionadas aos projetos de 
desenvolvimento do tênis de mesa, em suas diferentes manifestações. Construir sinergias técnicas com a ITTF, ULTM 
e outros organismos internacionais em matéria de aperfeiçoamento das entregas de eventos e projetos de 
desenvolvimento do tênis de mesa no Brasil. Acompanhamento, planejamento e definição de estratégias para os 
programas de desenvolvimento do tênis de mesa nacional. Buscar aperfeiçoamento contínuo para todo o processo de 
treinamento e participações em competições para as categorias de atletas da CBTM, providenciando as condições 
necessárias a realização dos eventos conforme cronograma de competições. Dialogar com o COB, CPB e Ministério 
da Cidadania, visando a melhoria das condições para suporte às Seleções Olímpica e Paralímpica. Acompanhar e 
orientar a Assessoria de Imprensa para melhor cobertura e identificação de oportunidades de temas que possam 
contribuir com uma melhor divulgação da CBTM e do tênis de mesa brasileiro. Registrar adequadamente todas as 
atividades realizadas pelo departamento. Buscar um diálogo positivo com toda a comunidade esportiva e do tênis de 
mesa, sobretudo com outras confederações, federações estaduais filiadas, ligas regionais, clubes, atletas, treinadores, 
árbitros, dirigentes, dentre outros. Subsidiar a Direção e o Comitê Executivo, fornecendo as informações técnicas para 



 

 

o melhor acompanhamento e controle da área como um todo. Acompanhar, orientar e revisar a prestação de contas 
dos projetos junto ao Departamento Financeiro, para que este proceda os encaminhamentos necessários. 
 
Perfil: 
Organizado, criativo, proativo, bom relacionamento interpessoal, boa comunicação oral e escrita. 


