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PROCESSO SELETIVO Nº 015/2014

          ANEXO II

     COORDENADOR DE NÚCLEO 

                

• Organizar, juntamente com o coordenador geral e o pedagógico, o processo de 
estruturação dos núcleos (adequação do espaço físico, pessoal, materiais esportivos, uniformes, 
etc.), a fim de garantir o atendimento adequado às modalidades propostas; 

• Planejar semanal e mensalmente, junto com os monitores, as atividades que estarão sob 
sua responsabilidade e supervisão, levando em consideração a proposta pedagógica aprovada para 
o projeto. 

• Submeter e articular, com o coordenador pedagógico, o planejamento feito, com vistas à 
melhor forma de adequação das atividades ao processo de ensino-aprendizagem dos participantes; 

• Desenvolver as atividades esportivas com os beneficiados, juntamente com os monitores, 
de acordo com a proposta pedagógica do PST, seguindo o planejamento proposto para o projeto e 
primando pela qualidade das aulas. 

• Ensinar, controlar, corrigir e acompanhar a evolução dos beneficiados; 

• Acompanhar e avaliar o desempenho das atividades desenvolvidas pelos monitores, 
mantendo suas atuações padronizadas, harmônicas e coerentes com os princípios estabelecidos no 
projeto; 

• Supervisionar o controle diário das atividades desenvolvidas no núcleo, mantendo um 
esquema de trabalho viável para atingir os resultados propostos no projeto exigindo, inclusive, a 
participação e envolvimento de toda a equipe de trabalho no processo; 

• Promover reuniões periódicas com os monitores, a fim de analisar em conjunto, o 
resultado de avaliações internas e/ou externas, elaborando relatórios de desempenho do núcleo, 
com o objetivo de propor redirecionamento das práticas pedagógicas e/ou inclusão de outras 
atividades que possam enriquecer o projeto; 
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• Responsabilizar-se e zelar pela segurança dos participantes durante todo o período de sua 
permanência no local de desenvolvimento das atividades do núcleo, assim como manter os espaços 
físicos e as instalações em condições adequadas às práticas; 

• Manter os coordenadores geral, setorial (quando for o caso) e pedagógico informados 
quanto às distorções identificadas no núcleo e apresentar dentro do possível, soluções para a 
correção dos rumos; 

• Comunicar de imediato às coordenações geral, setorial (quando for o caso) e pedagógica 
quaisquer fatos que envolvam membro da equipe ou beneficiado em situação não convencional, 
procurando, inclusive, encaminhar todos os casos omissos com imparcialidade e cortesia; 

•Participar da formação continuada oferecida pela SNEED/ME e de encontros com os 
gestores do projeto, colaboradores e grupos de estudo sobre desenvolvimento de projetos 
esportivos sociais; 

• Atuar como multiplicador do processo de capacitação do PST, junto aos monitores e 
colaboradores do projeto;

•Conservar, manter e solicitar reposição dos materiais relativos às atividades ofertadas; 

• Cadastrar e manter atualizadas as informações dos monitores de atividades esportivas e 
principalmente dos beneficiados nos sistemas disponibilizados por este ministério. 

2.4. MONITOR DE ATIVIDADE ESPORTIVA 

• Desenvolver juntamente com o coordenador de núcleo o planejamento semanal e mensal 
das atividades esportivas, de forma a organizar as práticas relativas ao ensino-aprendizagem dos 
participantes e o melhor desempenho funcional do núcleo; 

•Assessorar e apoiar o coordenador de núcleos no desempenho de suas atividades e 
serviços, assim como desenvolver as praticas complementares previstas no plano de aula, 
sistematicamente nos dias e horários estabelecidos, zelando pela sua organização, segurança e 
qualidade, de acordo com a proposta pedagógica do projeto; 

• Estabelecer, em conjunto com o coordenador de núcleo e o coordenador setorial (quando 
for o caso), mecanismos pedagógicos de frequência e registro das atividades desenvolvidas 
diariamente, que deverão ser apresentados a coordenação-geral e a coordenação pedagógica na 
forma de relatórios; 
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• Acompanhar a participação dos beneficiados nas atividades esportivas, efetuando o 
controle de frequência e sua atualização semanal; 

• Responsabilizar-se e zelar, juntamente com a coordenação do núcleo, pela segurança dos 
beneficiados durante as praticas esportivas e permanência nas instalações físicas; 
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•                     Comunicar ao coordenador de núcleo, de imediato, quaisquer fatos que envolvam 
membro da equipe ou beneficiado em situação não convencional, assim como elaborar registro 
documental de cada caso ocorrido; 
 
•                     Viabilizar e operacionalizar a coleta de depoimentos escritos, quanto a execução e 
satisfação do projeto/programa, de pais, beneficiados, responsáveis, professores e entes das 
comunidades; 
 
•                     Participar do processo de capacitação oferecido pela gestão do projeto e coordenação 
local, com base na capacitação oferecida pela SNEED/ME, assim como manter-se atualizado sobre 
assuntos de interesse sobre a sua área de atuação; 
 
•                     Cadastrar e manter atualizadas as informações dos beneficiados nos sistemas 
disponibilizados por este ministério. 
 
 
 

                

 


