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São Paulo, 20 de outubro de 2021 
  
CIRCULAR  19/2021 - CHAMADO ABEE PARA FISIOTERAPEUTA OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO 
PARA CAMPEONATO PANAMERICANO DE ESCALADA 2021 
  
A ABEE vem por meio desta circular, abrir um chamado para  fisioterapeutas, objetivando análise 
de currículos e contratação de 1 profissional fisioterapeuta para atendimento de  atletas da 
SELEÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA, durante o PANAMERICANO DE ESCALADA 2021 - 
evento que ocorrerá de 30 de novembro a 5 de dezembro na cidade de Ibarra, Equador. 
  
Para inscrição de interessados, solicitamos, portanto, o envio de currículos de fisioterapeutas para 
o email: planejamento@abee.net.br até dia 27 de outubro de 2021,  considerando as informações 
abaixo sobre o evento de atuação: 
  
1) Disponibilidade para viagem : Para preenchimento de vaga como profissional fisioterapeuta da 
equipe brasileira de escalada esportiva durante o Campeonato Panamericano de Escalada 
Esportiva, evento que ocorrerá entre 30 de novembro a 5 de dezembro na cidade de Ibarra, o 
profissional deve ter disponibilidade de viagem entre 28 de novembro de 2021 (data de ida 
prevista) e 06 de dezembro de 2021 (data de retorno previsto). 
  
2) Número de atletas para atendimento e data do trabalho:  O profissional deverá atender 8 atletas 
da seleção entre os dias 29 de novembro e 5 de dezembro (7 dias), durante a competição e 
intervalos do evento, conforme demanda, com agenda montada pelo profissional em conjunto com 
o  chefe de delegação responsável pelo evento, atentando-se à ordem das competições (primeiro 
feminino, segundo masculino, ou ordem de treinos e etc...). 
  
3) Proposta de trabalho inclui: 
  
3.1. Remuneração do profissional no  Valor bruto de R$ 4.500,00 (neste valor incidem encargos 
como INSS e IR);  
 
3.2. Auxílio de despesa de viagem (inclui custos de testes nacionais e locais de Covid-19 
obrigatórios para viagem,  deslocamento interno entre aeroportos no Brasil e  Equador, ajuda para 
alimentação durante os dias relacionados ao evento e despesas locais fora hospedagem e 
alimentação ):  R$ 210,00 x 9 dias – total de:  R$ 1.890,00 
 
3.3  Hospedagem, passagens aéreas  e seguro viagem, naturezas de despesas que serão 
executadas e pagas pela ABEE. 
 
3.4  Entrega de documentos de contratação e prestação de contas: O  profissional 
deverá  obrigatoriamente enviar documentos para contratação após a aprovação (cópia de CPF, RG, 
cópia do CREFITO, comprovante de endereço, nº PIS e carteira de trabalho), documentos 
comprobatórios de viagem (cartões de embarque de todos os trechos), conforme for solicitado, 



 

 

assim como relatório de serviços prestados logo após o retorno ao Brasil, para liberação de 
pagamento. 
  
4)     Pré requisitos e diferenciais para preenchimento da vaga:
  
4.1. Ser formado como fisioterapeuta há mais de 3
de interesse); 
 
4.2. Ter comprovação de atuação com atletas de alto rendimento de escalada esportiva nacional ou 
internacional nos últimos 2 anos 
que já atendeu e período de atendimento);
 
4.3. Ter especialização e/ou pesquisa voltada para tratamento de lesões na escalada (deverá 
apresentar pesquisa, especialização e/ou estudo realizado);
 
4.4. Apresentar comprovação de atuação
em avaliação cinético-funcional, habilidades de manejo imediato de lesões traumáticas agudas (no 
campo ou na clínica), terapia manuais,
laser e US), acompanhamento geral fisioterápico de atletas (deverá
comprobatória de atuação); 
 
4.5. Como critério de escolha diferencial, somado aos itens anteriores obrigatórios, terá prioridade 
o profissional interessado que for indicado por 1 ou mais
esportiva convocada para o evento, sendo que o profissional mais indicado será selecionado, 
considerando preencher os itens anteriores (deverá listar os atletas que indicam o profissional).
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Janine Cardoso 
Diretora técnica-executiva da ABEE
 

de serviços prestados logo após o retorno ao Brasil, para liberação de 

Pré requisitos e diferenciais para preenchimento da vaga: 

Ser formado como fisioterapeuta há mais de 3  anos (deverá enviar cópia do diploma no email 

Ter comprovação de atuação com atletas de alto rendimento de escalada esportiva nacional ou 
internacional nos últimos 2 anos - prevenção e tratamento geral (deverá listar no email os atletas 
que já atendeu e período de atendimento); 

especialização e/ou pesquisa voltada para tratamento de lesões na escalada (deverá 
apresentar pesquisa, especialização e/ou estudo realizado); 

Apresentar comprovação de atuação  clínica de fisioterapia, de preferência com experiência 
funcional, habilidades de manejo imediato de lesões traumáticas agudas (no 

na clínica), terapia manuais, uso de equipamentos de eletrotérmofotot
acompanhamento geral fisioterápico de atletas (deverá apresentar 

Como critério de escolha diferencial, somado aos itens anteriores obrigatórios, terá prioridade 
o profissional interessado que for indicado por 1 ou mais  atletas da seleção brasileira de escalada 

vocada para o evento, sendo que o profissional mais indicado será selecionado, 
considerando preencher os itens anteriores (deverá listar os atletas que indicam o profissional).

________________________________ 

iva da ABEE 

2

de serviços prestados logo após o retorno ao Brasil, para liberação de 

anos (deverá enviar cópia do diploma no email 

Ter comprovação de atuação com atletas de alto rendimento de escalada esportiva nacional ou 
prevenção e tratamento geral (deverá listar no email os atletas 

especialização e/ou pesquisa voltada para tratamento de lesões na escalada (deverá 

clínica de fisioterapia, de preferência com experiência 
funcional, habilidades de manejo imediato de lesões traumáticas agudas (no 

uso de equipamentos de eletrotérmofototerapia (correntes, 
apresentar documentação 

Como critério de escolha diferencial, somado aos itens anteriores obrigatórios, terá prioridade 
atletas da seleção brasileira de escalada 

vocada para o evento, sendo que o profissional mais indicado será selecionado, 
considerando preencher os itens anteriores (deverá listar os atletas que indicam o profissional). 


