
MINAS BRASÍLIA FUTEBOL 
FEMININO 

 

EDITAL DE COTAÇÃO Nº 

004/2022 

PLATAFORMA +BRASIL 909727/2021 

 
 
 

MODALIDADE: MENOR PREÇO UNITÁRIO 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PJ OU MEI PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA 
ATUAREM NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO “Fortalecer a prática do futebol entre meninas e 

mulheres do Distrito Federal – Projeto As Minas Futebol -Brasil a Fora Rendimento.” 

 

 
DATA DO ENVIO DAS PROPOSTAS: 18/05/2022 a 24/05/2022 

DATA DE ABERTURA E CLASSIFICAÇÃO: 27/05/2022 

ENVIO DAS PROPOSTAS: minasbrasilia.diretoria@gmail.com 

CONTATOS: (61) 99632-8011 
 
 
 

FUNÇÃO QTD ATRIBUIÇÕES 
CARGA 

HORÁRIA 
SALÁRIO 

 
 
 

 
Coordenador  

Geral 

01 

(contrataçã

o por 07 

meses) 

Supervisionar, coordenar e 
acompanhar as ações do torneio; 

Criar e garantir as condições 
gerenciais, políticas, legais e 

institucionais para assegurar o 
funcionamento do torneio; Elaborar 

relatório geral. 

40h 
semanais 

R$ 2.500,00 

 
 

Coordenador 
Técnico 

01 

(contratação 

por 07 

meses) 

Garantir os meios para a realização 
das ações do projeto (elaborar 
planilha de treinos); identificar 

necessidades de material, 
equipamentos e instalações; 

garantir as necessidades matérias, 
de instalações e equipamentos 
para o bom funcionamento    do    

projeto; Dar    suporte    ao 
coordenador para a realização de 

suas atividades; apresentar 
relatório semanal à coordenação 
geral; e Participar das reuniões 
convocadas pela coordenação 

geral. 

40h 
semanais 

R$ 2.000,00 

Fisioterapeuta 01 

(contratação 

por 06 

meses) 

 
Contribuir com o conhecimento dos 
profissionais da educação física e 
ampliar o conhecimento a cerca de 

prevenção à lesões. 

30h 
semanais 

R$ 2.300,00 

mailto:minasbrasilia.diretoria@gmail.com


Estagiário de 
Fisioterapia 

01 

(contratação 

por 06 

meses) 

 
Estudante de Fisioterapia para 

auxiliar o Fisioterapeuta 
 

30h 
semanais 

R$ 800,00 

 
 
 

Estagiário de 
Educação Física 

 

 

01 

(contratação 

por 06 

meses) 

 
Estudante de Educação Física para 

auxiliar o Treinador Técnico. 

 
 

30h 
semanais 

 
 

R$ 900,00 

 

 

Treinador Técnico 

 

 

01 

(contratação 

por 06 

meses) 

 
 

Profissional encarregado do 
treinamento e da formação das 

atletas, preparando-as para um bom 
rendimento. 

 
 

30h 
semanais 

 
 

R$ 2.500,00 

 

Auxiliar Técnico 

01 

(contratação 

por 06 

meses) 

 
Profissional que auxiliará na boa 

formação e treinamento das atletas 

30h 
semanais 

R$ 1.800,00 

 

Preparador físico  

01 

(contratação 

por 06 

meses) 

Profissional que desenvolverá o 
planejamentos dos 

treinos e contribuir para a melhor 
realização dos exercícios. 

 

30h 
semanais 

 
R$ 1.800,00 

Preparador de 
Goleiro 

01 

(contrataçã

o por 06 

meses) 

Profissional que desenvolverá o 
planejamento físico, técnico e tático 

das goleiras 

30h 
semanais 

R$ 1.800,00 

Profissional de 
Marketing 

01 

(contrataçã

o por 06 

meses) 

Profissional que fará a administração 
das redes sociais e 

site, além da confecção de artes. 
 

30h 
semanais 

R$ 1.300,00 

Nutricionista 01 

(contrataçã

o por 06 

meses) 

Profissional que orientará acerca de 
alimentação e uso de vitaminas, para 

que o obejtivo das atletas seja 
atingido de forma saudável. 

 

30h 
semanais 

R$ 2.166,67 

Auxiliar de Serviços 
Gerais 

01 

(contrataçã

o por 06 

meses) 

Prestar ajuda imediata em diversas 
funções do projeto e também 

garantir o suporte necessário a 
quem precisa. 

30h 
semanais 

R$ 1.363,33 

Secretário (a) 01 

(contrataçã

o por 06 

meses) 

Responsável pelas atribuições 
organizacionais do material 

desportivo do projeto, papelaria e 
divulgação, auxiliar do coordenador 

30h 
Semanais 

R$ 1.760,00 

Analista de 
Desempenho 

01 

(contrataçã

o por 06 

meses) 

Profissional que analisa e fornece 
informações para auxiliar as 

decisões da comissão técnica 

30h 
semanais 

R$ 1.708,00 



 

 

Fortalecer a prática do futebol entre meninas e mulheres do Distrito Federal – Projeto As Minas Futebol -
Brasil a Fora Rendimento - Convênio 909727/2021 

Profissional Cargo que irá ocupar Análise Curricular Pontuação 

Rayane Diniz Coordenador Geral 

Formação ou experiência de no 
minimo 1 ano na área, Apresente 

profissional com curso de 
especialização nas áreas 

específicas, Participação em 
Competição oficiais, , organizados 

por Federações, Ligas 18 

Marianna Nascimento  Coordenador Técnico 

Formação ou experiência de no 
minimo 1 ano na área, Apresente 

profissional com curso de 
especialização nas áreas 

específicas, Profissionais com 
cursos complementares com carga 
horária mínima de 05h na área do 

futebol. 20 

Shara Cristina Lima de 
Figueiredo Fisioterapeuta 

Formação ou experiência de no 
minimo 1 ano na área, Apresente 

profissional com curso de 
especialização nas áreas 

específicas 15 

Giovanna Araújo Reinaldo Estagiário de Fisioterapia 

Formação ou experiência de no 
minimo 1 ano na área, Apresente 

profissional com curso de 
especialização nas áreas 

específicas 15 

Eduardo Shumabuko Cascás 
Sousa 

Estagiário de Educação 
física 

Formação ou experiência de no 
minimo 1 ano na área 10 

Davih Leandro Rodrigues Treinador Técnico 

Formação ou experiência de no 
minimo 1 ano na área, Apresente 

profissional com curso de 
especialização nas áreas 

específicas, Profissionais com 
cursos complementares com carga 
horária mínima de 05h na área do 

futebol, Participação em 
Competição oficiais  organizados 

por Federações, Ligas 23 



 

Gustavo Severo da Paz Neto Auxiliar Técnico 

Formação ou experiência de no 
minimo 1 ano na área, Apresente 

profissional com curso de 
especialização nas áreas 

específicas,  Participação em 
Competição oficiais, organizados 

por Federações, Ligas 18 

Jailton Vieira Ferrer Preparador Físico 

Formação ou experiência de no 
minimo 1 ano na área, Apresente 

profissional com curso de 
especialização nas áreas 

específicas, Profissionais com 
cursos complementares com carga 
horária mínima de 05h na área do 

futebol, Participação em 
Competição oficiais, organizados 

por Federações, Ligas 23 

Gabriel Ribeiro Soares Preparador de Goleiro 

Formação ou experiência de no 
minimo 1 ano na área, 

Profissionais com cursos 
complementares com carga 

horária mínima de 05h na área do 
futebol, Participação em 

Competição oficiais, organizados 
por Federações, Ligas 18 

Wênia Fernandez Profissional de Marketing 

Formação ou experiência de no 
minimo 1 ano na área, Apresente 

profissional com curso de 
especialização nas áreas 

específicas, Profissionais com 
cursos complementares com carga 
horária mínima de 05h na área do 

futebol 20 

Marina de Gurmão Farias Nutricionista 

Formação ou experiência de no 
minimo 1 ano na área,Apresente 

profissional com curso de 
especialização nas áreas 

específicas, Profissionais com 
cursos complementares com carga 
horária mínima de 05h na área do 

futebol 20 

Vinicius Silva Costa e Souza Auxiliar de Serviços Gerais 
Formação ou experiência de no 

minimo 1 ano na área 10 

Beatriz Macedo Barbosa Secretário (a) 
Formação ou experiência de no 

minimo 1 ano na área,  10 



 

Maria Paula Caixeta Nunes Analista de Desempenho 

Formação ou experiência de no 
minimo 1 ano na área, Apresente 

profissional com curso de 
especialização nas áreas 

específicas  15 
 
 

                                                                                               Brasília,DF, 27 de maio de 2022. 
 
 

 

 
 

NAYERI DE SOUZA ALBUQUERQUEPRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


