
RECURSOS HUMANOS 

Professor de karate
Professor de Karatê - Comprovar formação no seguimento do esporte e ter experiência para 
trabalhar com crianças e adolescentes. Serão 30 crianças dividas em 4 turmas de 15 alunos, 2 
vezes por semana, no contraturno escolar, com carga horaria de 2 horas cada turma. 

Professor de judo 
Professor de Judô - Comprovar formação no seguimento do esporte e ter experiência para trabalhar com 
crianças e adolescentes. Serão 30 crianças dividas em 4 turmas de 15 alunos, 2 vezes por semana, no 
contraturno escolar, com carga horaria de 2 horas cada turma. 

monitor de aluno 
Monitores de aluno – Auxiliaram os professores no trato com os alunos, processos de inscrição, controle de 
presença,  distribuição de materiais e outros. Necessário facilidade de comunicação, ensino médio completo, 
habilidade com informática.  

MATERIAIS ESPORTIVOS
faixa judo e karate faixa 100% algodão vários tamanhos e cores 
kimono karate kimono microfibra competição shiroi
kimono judó kimono judó trançado leve azul 
tatame tatame EVA lutas 1X1, 40mm
luva Par de luvas bate saco tradicional Jugui 
aparador de chute aparador de chute unitario 
Protetor bucal protetor bucal de gel duas camadas CBS
Boneco simulador boneco simulador de luta base de plastico e regulagem de altura 
COMUNICAÇÃO 

Desenvolvimento de Identidade visual 

A identidade visual engloba todo o visual e os conceitos de comunicação do projeto, a empresa contratada fará 
a criação de todas as artes para impressão, publicação e/ou confecção de materiais como: Papelarias, placas 
de comunicação; uniformes; cartazes; artes para publicação em redes sociais e outros, além de zelar pela 
aplicação correta das marcas da SELJ e demais parceiros. 

Serviços Fotograficos
Será contratado um fotógrafo, para registro de todas as atividades propostas pelo projeto, fim de melhor 
aproveitar as oportunidades de mídias espontâneas; . 

Cartaz Cartaz Formato: 29,7 x 42 cm Papel: Couchê Fosco 170g/m² Cores: 4 x 0; Acabamentos: Refile
Banners Banners 0,90 m x 1,20 m - Acabamento de aste de madeira com corda

Manutenções do site do projeto e 
contas em mídias sociais 

Serão contratados serviços para publicações das atividades desenvolvidas pelo projeto no site e em todas as 
redes sociais, atualizando o calendário de execução para informação dos participantes, da SELJ, demais 
parceiros e sociedade, publicação de vídeos, fotos, posts e outros. Além de responder mensagens e dúvidas 
que possam vir por meio de comunicações enviadas pelas mídias digitais

SERVIÇOS ADIMINISTRATIVOS

Contabilidade Empresa responsável pela consultoria contábil

Administrativo
Responsavel pela prestação de contas, pagamentos e outros serviços administrativos, carga horaria de 20hs 
semanais


