
 
 

PLANO DE TRABALHO 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 
 

Nome da OSC: BRASÍLIA VÔLEI ESPORTE CLUBE 

Nome Fantasia: BRASÍLIA VÔLEI 

CNPJ: 22.168.896/0001-55 Endereço: QNO 12 ÁREA ESPECIAL C BLOCO E AP. 1.208 

Complemento: Bairro/Cidade: CEILÂNDIA CEP: 72.255-203 

Telefone: (61) 98547-1455 Telefone: (61)98188.6267 Telefone: 

E-mail: brasiliavoleiec@gmail.com Site/Redes Sociais: www.timebrasiliavolei.com.br 

Responsável da OSC (Dirigente): JECIANE DE MELO THIESSEN 

CPF: 484.217.581-87 RG/Órgão Expedidor: 1.001.866 
SSP DF 

Telefone do Dirigente: (61) 98422-2055 

Endereço do Dirigente: RUA 4 NORTE LOTE 5 BLOCO A AP. 206 CEP: ÁGUAS CLARAS – DF 

 
 

 1.1 ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 
 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: FLÁVIO LUIZ THIESSEN 

Função na parceria: COORDENADOR TÉCNICO 

RG: 590.529 Órgão Expedidor: SSP/DF CPF: 300.976.141-49 

Telefone Fixo: Telefone Celular: (61) 98173-6883 

E-Mail do Responsável: flaviothiessen@hotmail.com 

 
 1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE 

 
O Brasília Vôlei Esporte Clube foi fundado em 2015, e é uma associação sem fins lucrativos 

qualificada com EPD – Entidade de Prática Desportiva, devidamente registrada na Federação de Voleibol do 
Distrito Federal e na Confederação Brasileira de Voleibol, portanto dentro do Sistema Desportivo Brasileiro, 
tendo como principal objetivo em seu Estatuto o de fomentar o voleibol e as demais modalidades 
desportivas, em sua prática formal através das manifestações do desporto educacional, de participação e de 
rendimento, inclusive através da criação, manutenção, gestão de equipes desportivas de alto rendimento e 
de formação. 

 

O Brasília Vôlei se dedica ao desenvolvimento humano por intermédio do apoio aos esportes de 
rendimento, notadamente em esportes olímpicos e paraolímpicos, através de realização direta ou por 
convênios, no seu conceito mais amplo, proporcionando aos participantes dos projetos e programas a troca 
e a aquisição de novas experiências e valores, por meio dos trabalhos realizados, objetivando a prática 
esportiva de crianças, adolescentes e jovens e estimulando valores éticos, visando sempre à inserção de 
todos a cidadania. 



 

O Brasília Vôlei já nasceu com um trabalho de intensa qualidade e busca da mais alta performance 
no voleibol, tendo representado o Distrito Federal nas 05 (cinco) últimas edições da Superliga, sendo na 
Superliga A as temporadas 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e na Superliga B na temporada 
2020, todas promovidas pela Confederação Brasileira de Voleibol. Na temporada 2020/2021 o Brasília Vôlei 
participou da Superliga A com a equipe feminina e da Superliga B com a equipe masculina. 

 

Na Superliga B 2020 o Brasília Vôlei feminino com uma estrutura digna de uma grande equipe teve 
uma campanha impecável, terminando a fase classificatória em 1º lugar de forma invicta, perdendo apenas 
02 sets em toda a competição. Com a suspensão da temporada devido a Pandemia do COVID19, o Brasília 
Vôlei foi confirmado como 1º classificado na Superliga B 2020. Retornando a Superliga A na temporada 
2020/2021 e terminou a competição no oitavo lugar geral, classificando-se para os playoffs finais. Com esse 
resultado a equipe feminina do Brasília Vôlei voltará a participar da Superliga A na temporada 2021/2022. 

 
 

A equipe masculina do Brasília Vôlei contou com uma impecável estrutura na Superliga B 2021, com 
bons atletas, comissão técnica toda de Brasília, excelente moradia / alimentação, acompanhamento 
nutricional e fisioterápico; teve uma excelente campanha, terminando em 2º lugar. Com esse resultado a 
equipe masculina conquistou a vaga para a Superliga A na temporada 2021/2022. 

 
Na Superliga 2021/2022, as duas equipes estão disputando a Superliga A , trazendo uma ótima 

oportunidade de entretenimento para a nossa população, pois serão pelo menos 22 jogos em nossa cidade , 
reuninso os grandes clubes de voleibol do Brasil e diversos atletas da Seleção Brasileira. 

 

O Brasília Vôlei mantém também ao longo dos anos as categorias de base, formada exclusivamente 
por jovens valores do Distrito Federal, realizando treinamentos e participando de competições locais, 
regionais e nacionais. Atualmente, o Brasília Vôlei mantém cerca de 150 (cento e cinquenta) atletas em 
diversas categorias. São elas: 

 

Masculina: Sub 14, Sub 16, Sub 18. 

Feminina: Sub 14, Sub 16, Sub 18. 

  

                 Ainda em 2022 o Brasília Vôlei buscando oferecer para nossa comunidade todos os segmentos do 
voleibol iniciou os trabalhos com equipes na categoria master e também com o vôlei de praia. 

Além desses atletas, mantemos cerca de16 (dezesseis) profissionais de diversas áreas dedicados 
as equipes do Brasília Vôlei. 

O Brasília Vôlei também oferta periodicamente cursos de formação aos profissionais de Educação 
Física      e estagiários, contribuindo no importante trabalho de formação de profissionais qualificados, críticos, 
participativos, criativos e conscientes do importante papel que possuem na formação integral dos nossos 
jovens, através do esporte. 

 
O Brasília Vôlei Esporte Clube tem capacidade técnica e expertise para gerir o presente projeto, 

comprovado pela execução e aprovação de projetos similares na área , tais como: 
 

 Termo de Fomento 008/2021-SEL/DF - “Apoio ao Desporto de Alto Rendimento – Superliga 
2021/2022 

 Realizado em Brasília (DF) no período de 15/08/2021 até 15/04/2022, com um valor total de R$        
1.266.845,83 (um milhão duzentos e sessenta e seis mil oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e 
três centavos), atendendo a um publico direto de 44 pessoas. 



 

 Contrato de Prestação de Patrocínio BRB Nº2020/160 - Projeto “Brasília Vôlei – Temporada 
2021/2022” 
Realizado em Brasília (DF) no período de 15/08/2021 a 15/04/2022, com um valor total de 
R$1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais), atendendo a um público direto de 32 pessoas. 
 

 Termo de Fomento 004/2020-SEL/DF - “Apoio ao Desporto de Alto Rendimento – Superliga 
2020/2021. 

 
Realizado em Brasília (DF) no período de 17/10/2020 até 17/06/2021, com um valor total de R$ 
1.339.865,58 (Um milhão trezentos e trinta e nove mil oitocentos e sessenta e cinco reais e 
cinquenta e oito centavos), atendendo a um publico direto de 46 pessoas. 

 
 Contrato de Prestação de Patrocínio BRB Nº2020/160 - Projeto “Brasília Vôlei – Temporada 

2020/2021” 
Realizado em Brasília (DF) no período de 01/11/2020 a 30/06/2021, com um valor total de 
R$1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais), atendendo a um público direto de 38 pessoas. 

 
 Contrato de Prestação de Patrocínio BRB Nº2019/223 - Projeto “Brasília Vôlei” 

 
Realizado em Brasília (DF) no período de 01/12/2019 a 30/07/2020, com um valor total de 
R$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), atendendo a um publico direto de 34 pessoas. 

 
 Lei de Incentivo ao Esporte – Processo 58000.006674/2016-73 - Projeto “Brasília Vôlei Categoria 

Adulta”, realizado em Brasília (DF) no período de 29/01/2019 a 31/07/2019, com um valor total de 
R$578.643,48 (quinhentos e setenta e oito mil, seiscentos e quarenta e três reais e quarenta e oito 
centavos), atendendo a um publico direto de 20 pessoas. 

 
O Brasília Vôlei Esporte Clube possui também 02 Projetos aprovados junto a Lei de Incentivo ao Esporte 
do Ministério da Cidadania, que encontram-se em período de captação de recursos, conforme descrito 
abaixo: 

 
 Nº SLIE : 1916364-95. Projeto: Brasília Vôlei Categoria Adulto Masculino, com valor total aprovado 

para captação de R$ 675.226,59 (seiscentos e setenta e cinco mil, duzentos e vinte e seis reais e 
cinquenta e nove centavos) 

 
 Nº SLIE : 1916304-54: Brasília Vôlei Categoria Feminina Adulta, com valor total aprovado para 

captação de R$ 835.889,19 (oitocentos e trinta e cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais e 
dezenove centavos) 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 

Nome do Projeto: PROJETOS DO BRASÍLIA VÔLEI 

Local de realização: SESI – Taguatinga 

Período de execução: 25/05/2022 a 25/01/2023 

Período de realização do Evento: 25/05/2022 a 25/01/2023 

Enquadramento: ( ) participação ( ) educacional ( x ) rendimento 



 

Previsão de beneficiários diretos: 57 pessoas 

Previsão de público indireto: Considerando o publico que comparece aos campeonatos de vôlei de praia e 
asos campeonatos da categoria master estimamos atingir cerca de 2.000 pessoas.  Não foi considerado o 
público atingido  através das transmissões dos jogos  de vôlei de praia pela TV e via streaming.  

Valor Total do Projeto: R$ 397.808,28 (trezentos e noventa e sete mil, oitocentos e oito reais e vinte e oito 
centavos) 
Valor Total do Termo de Fomento: R$ 392.768,28 ( trezentos e noventa e dois mil, setecentos e sessenta e 
oito reais e vinte e oito centavos) 

 
 2.1 OBJETO DA PARCERIA 

 
Realização dos Projetos do Brasília Vôlei. 
 

 2.2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO 
 

Visando fortalecer as modalidades de voleibol e  vôlei de praia,  apoiando a missão da Secretaria de 
Esportes e Lazer em estimular a prática esportiva e a vivência do esporte entre atletas, familiares e a 
comunidade , o projeto Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos do Brasília Vôlei Categoria Master e Vôlei de 
Praia, propõe o desenvolvimento das seguintes ações: 

 

• Treinamento específico para o desenvolvimento técnico de 40 atletas acima de 35 anos, sendo 
20 atletas, na categoria master masculina e 20 atletas e na categoria master feminina das 
equipes do Brasília Vôlei; 

• Treinamento específico para o desenvolvimento técnico de 04 atletas acima  de 18 anos, sendo 
02 duplas de vôlei de praia na categoria feminina. 

• Viabilizar a participação da equipe master  feminina na 5ª Copa Master de Voleibol Feminino - 
Uberlandia/MG  

• Viabilizar a participação das equipes master  feminina e masculina no Campeonato  Brasileiro 
de Vôlei  Master CBV em Saquarema-RJ 

  
 2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO: 

 
O esporte é uma ferramenta de auxílio no processo de desenvolvimento educacional, social e de 

saúde do ser humano. Jovens e adultos de nossos dias, carentes de valores éticos e morais encontram no 
esporte incentivo a essas conquistas aliadas a sentimento de cooperação e amizade. 

 

Hoje, o voleibol e o vôlei de praia são modalidades marcante no âmbito mundial, nacional e 
principalmente local. A evolução do voleibol desde então cresceu com notável êxito, revelou talentos e 
contribuiu decisivamente para o avanço da modalidade. Atletas masculinos e femininos, com formação 
brasiliense, fizeram parte de títulos alcançados pelo Brasil em competições nacionais e internacionais. 

 
Nos tempos atuais a população tem conhecimento da importância da atividade física na vida adulta,  

trazendo diversos benfícios do ponto de vista de uma opção por uma melhor qualidade de vida, com mais 
saúde e alegria.  Dessa forma o esporte na categoria master tem uma enorme quantidade de praticantes em 
nossa cidade e o voleibol como esporte que desperta uma grande paixão no brasiliense, tornou-se um 
fenomeno pela grande quantidade de atletas e equipes. O Brasília Vôlei, consciente de sua importância social 
no voleibol em Brasília, mantém equipes master nos naipes femininio e masculino, oportunizando a pratica 
de maneira regular e organizada.  

 
Na temporada 2023 O Brasília Vôlei está iniciando o Vôlei de Praia, modalidade super vitoriosa em em 



 

competições internacionais com diversas medalhas olímpica e nos circuitos mundiais. O vôlei de praia 
brasiliense também revela uma boa quantidade de atletas de nível internacional, tais como Bruno Schmidt 
(medalha de ouro olímpica), Harley, Ângela e vários outros. Porém a falta de investimento e apoio para o 
trabalho de alto rendimento do vôlei de praia no Distrito Federal , os atletas quando alcançam um alto nível 
de rendimento tem que, em sua maioria,  irem para outros estados a fim de continuar evoluindo em suas 
carreiras e conquistas. Para reverter essa critica situação o Brasília Vôlei investe na estrutura e na qualidade 
do treinamento de duas duplas de vôlei de praia feminino. 

 
O Brasília Vôlei, através de suas ações, reconhece o esporte como uma ferramenta significativa para 

permitir que os nossos atletas, seus familiares e à comunidade em geral, tenham acesso ao esporte e aos 
benefícios por ele proporcionados. Alinhado com o discurso do Governo do Distrito Federal de tornar Brasília 
a Capital do Esporte, o Brasília Vôlei em seu papel, buscando contribuir propõe o Projeto Apoio ao 
Desenvolvimento dos Projetos do Brasília Vôlei – Categoria Master e Vôlei de Praia. 

 

 2.4 OBJETIVO GERAL: 
 

Promover as modalidades de Voleibol Master Masculino e Feminino e Vôlei de Praia Feminino, 
através do apoio ao treinamento para participação das equipes da categoria master  masculina e feminina  e 
Vôlei de Praia do Brasília Vôlei nas competições locais e nacionais do calendário 2022.   

 

 2.4  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
  

 Valorizar e disseminar as modalidades de voleibol e vôlei de praia, tendo como foco os valores do 
esporte; 

 Fortalecer o esporte no Distrito Federal incentivando adolescentes e jovens a prática esportiva do 
voleibol 

 Representar o Distrito Federal nas principais competições de Vôlei de Praia no calendário local e 
nacional. 

 Representar o Distrito Federal no  5ª Copa Master de Voleibol Feminino - Uberlandia/MG  
Nas categorias  35+ e 40+ anos   Feminino  

 Representar o Distrito Federal no  Campeonato  Brasileiro de Vôlei  Master CBV em Saquarema-RJ , nas 
Categorias  Master + 35 anos  , + 40 anos Feminino e +40 anos Masculino .   

 
 

 2.5 METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO/ CUMPRIMENTO DAS METAS 
 

Metas (Qualitativas) Indicador Parâmetro(s) para aferição de 

cumprimento das Metas 

Estruturar adequadamente os Contratação de - Contrato de trabalho dos 
treinamentos das equipes master profissionais capacitados e profissionais com seus respectivos 
masculina e feminina visando à 
participação nos principais 
campeonatos  dos calendários 
local e nacional. 

adequada estrutura física 
para os treinamentos para 
os treinamentos e aquisição 
de uniformização de 
qualidade. 

currículos. 
 
- Notas Fiscais 

   - Fotos comprobatórias dos 
treinamentos. 

   
   
Estruturar adequadamente os 
treinamentos das duplas de vôlei 
de praia visando a participação nos 

Contratação de profissionais 
capacitados e adequada 
estrutura  física para os 

Contrato de trabalho dos profissionais 
com seus respectivos currículos. 
 



 

principais campeonatos dos 
calendários local e nacional 

treinamentos e aquisição de 
uniformização de qualidade. 

- Notas Fiscais 
 
- Fotos comprobatórias dos 
treinamentos. 

Participação das equipes master  
feminina e masculina do Brasília 
Vôlei no  Campeonato  Brasileiro 
de Vôlei  Master CBV em 
Saquarema-RJ 

Contratação de 
hospedagem , locação de 
ônibus e pagamento de 
inscrição para o 
Campeonato  Brasileiro de 
Vôlei  Master CBV em 
Saquarema-RJ 

- Tabela oficial de jogos Campeonato  
Brasileiro de Vôlei  Master CBV em 
Saquarema-RJ. 
- Recibo da taxa de inscrição 
emitida pela CBV. 
- Nota fiscal.  
- Súmulas dos jogos realizados. 

Participação das equipe master  
feminina do Brasília Vôlei na  5ª 
Copa Master de Voleibol 
Feminino - Uberlandia/MG 

Contratação de 
hospedagem , locação de 
ônibus e pagamento de 
inscrição para o 
Campeonato  Brasileiro de 
Vôlei  Master CBV em 
Uberlândia (MG) 

- Tabela oficial de jogos 5ª Copa 
Master de Voleibol Feminino - 
Uberlandia/MG. 
- Nota Fiscal. 
Súmulas dos jogos realizados. 

Metas (Quantitativas) Indicador Parâmetro(s) para aferição de 

Cumprimento 

Oferecer uniformização 
adequada para 40 atletas da 
categoria master feminina e 
masculina do  Brasília Vôlei 
durante os treinamentos. 

Aquisição da uniformização - Registro fotográfico durante os 
treinamentos, competições e  
viagens. 
- Nota Fiscal. 

Oferecer uniformização 
adequada para 04 atletas do 
vôlei de praia  feminino  do  
Brasília Vôlei durante os 
treinamentos e competições. 

Aquisição da uniformização Registro fotográfico durante os 
treinamentos competições e  
viagens. 
- Nota Fiscal. 

Participar com as equipes master 
feminina e masculina de 06 jogos 
do Campeonato  Brasileiro de Vôlei  
Master CBV em Saquarema-RJ  

Contratação de 
hospedagem, locação de 
ônibus  e pagamento de 
taxa de inscrição  para os 
jogos do Campeonato  
Brasileiro de Vôlei  Master 
CBV em Saquarema-RJ 

- Tabela oficial de jogos Campeonato  
Brasileiro de Vôlei  Master CBV em 
Saquarema-RJ, emitida pela 
Confederação Brasileira de Voleibol, 
confirmando a participação das 
equipes do Brasília Vôlei no 
campeonato. 
- Recibo da taxa de inscrição 
emitida pela CBV. 
- Nota fiscal. 
- Súmulas dos jogos realizados. 



 

Participar com 20 atletas da 
equipe master feminina  5ª 
Copa Master de Voleibol 
Feminino - Uberlandia/MG 

Contratação de 
hospedagem, locação de 
ônibus  e pagamento de 
taxa de inscrição  para os 
jogos da 5ª  Copa Master 
de Voleibol Feminino - 
Uberlandia/MG 

- Tabela oficial de jogos 5ª Copa 
Master de Voleibol Feminino - 
Uberlandia/MG, emitida pela 
organização do campeonato, 
confirmando a participação da 
equipe do Brasília Vôlei no 
campeonato. 
- Nota Fiscal 
- Súmulas dos jogos realizados. 

 
 

 2.6 CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADES DO PROJETO 
 

Nome do Evento: PROJETOS DO BRASÍLIA VÔLEI 
Descrição/Etapa: Treinamento das equipes de voleibol master feminina e masculina e das duplas de 

vôlei de praia 
Data do Evento: 25/05/2022  a 25/01/2023 Turno: Matutino / 

Vespertino/Noturno 
Período Custeado pelo 
Fomento (Se for o caso): 

25/05/2022  a 25/01/2023 Turno: Matutino / 
Vespertino/Noturno 

Local: Brasília – SESI Taguatinga 
 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

(...) Quadra Poliesportiva (...) Praça 
(...) Pátio (...) Piscina 
(X) Ginásio (...) Clube 
(...) Espaço Privado 
Qual?   

(X) Outro 
Qual?Quadra de Areia 

Quantidade de participantes neste evento 
Diretos: 57 
Atletas equipes master: 40 
Comissão Técnica master: 04 
Atletas vôlei de praia: 04 
Comissão técnica: 09 

 
Indiretos:  

 
Total:  

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 
( X ) Local 
(...) Regional 
(...) Nacional 

 

Faixa etária Categoria- 
Modalidade/Data/Turno Qtd. 

(...) Crianças/Adolescentes (até 14 anos)   

(     ) Jovens (15 a 24 anos)   

(X) Adultos (entre 18 anos e 59 anos) Categoria Master  
Modalidade Voleibol 
Data: 01 de julho/22 a 30 de 
abril/23 
Turno: Matutino, Vespertino e 
Noturno 
 
Categoria Adulta 
Modalidade Vôlei de Praia 

 
 
 
44 



 

(...) Idosos (a partir de 60 anos)   

(...) Pessoas com deficiência e/ou portadoras de necessidades 
especiais (limitação física, mental, sensorial ou múltipla - 
inseridas na distribuição acima) 

  

 

Inscrição dos participantes 
(...) Escolas 
(...) Em centros comunitários 
(X) Na sede da entidade proponente 
(...) Na sede de entidades parceiras 
(...) Pela internet. Especifique 

 
 

 2.7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA) 
 

O plano de trabalho proposto contempla ações para a promoção das modalidades de voleibol na 
categoria master e de vôlei de praia feminino,  viabilizando a participação nas principais competições dos 
calendários local e nacional.   

 

O Campeonato  Brasileiro de Vôlei  Master CBV, promovido em Saquarema (RJ) pela Confederação 
Brasileira de Voleibol é a principal competição da categoria master  no Brasil, reunindo equipes de todo o 
Brasil.  

 
A  5ª Copa Master de Voleibol Feminino - Uberlandia/MG é uma competição que vem crescendo a 

cada ano reunindo principalmente equipes do triangulo mineiro e da Região Centro-Oeste. 
 

Inicialmente realizaremos o TREINAMENTO DAS EQUIPES MASTER  MASCULINA E FEMININA E DAS 
DUPLAS DE VÔLEI DE PRAIA, em que serão desenvolvidos os treinamentos técnicos, táticos e físicos das 
equipes, voltados para o desenvolvimento da modalidade citada. Consistem nos treinamentos atividades 
físicas, técnicas e táticas, as quais ocorrerão no período de25/05/2022  a 25/01/2023, na unidade do SESI 
Taguatinga (academia, piscina, quadra de areia e ginásio), de segunda à sexta-feira. 

 

O cronograma de treinamento é feito seguindo os micro, meso e macrociclos periodizados na 
preparação e estudo do plano de ação específico das equipes. Cada etapa é estudada visando à melhoria da 
capacidade física, técnica e tática a cada momento e respeitando as variáveis (nível atlético individual, 
resultados de testes específicos, lesões). 

 
                          O TREINAMENTO DAS EQUIPES DA CATEGORIAS MASTER, são realizados duas vezes por 
semana ,  no SESI Taguatinga, com treinos técnicos e físicos.  O TREINAMENTO DAS EQUIPES DE VÔLEI DE 
PRAIA são realizados cinco vezes por semana ,  no SESI Taguatinga, com treinos técnicos e físicos. 

 
Os treinamentos serão planejados e executados pelos profissionais contratos , através do Termo de 

Fomento da Secretaria de Esporte e Lazer, conforme indicado nesse plano de trabalho. 
 

Para garantir a boa execução do projeto e o consequente alcance das metas propostas faz-se 
imprescindível a contratação de profissionais qualificados e com larga experiência na condução de equipes 
das modalidades de voleibol e vôlei de praia. Apesar da previsão de realização das competições master 
(Campeonato  Brasileiro de Vôlei  Master CBV 2022 e 5ª Copa Master de Voleibol Feminino - 
Uberlandia/MG ), serem a partir de outubro de 2022, as equipes disputam outros campeonatos tanto em 
Brasília quanto em outros estados, que não estão contemplados nesse plano de trabalho por serem 
subsidiados com recursos próprios do Brasília Vôlei Esporte Clube. 

(...) Outros. Especifique 



 

 

O nível de exigibilidade das competições das quais as equipes participam, torna-se necessário um 
bom período de treinamento e preparação, fazendo assim necessária a contratação dos profissionais pelo 
período de 08 meses, destacando-se que todos os profissionais são naturais do Distrito Federal ou já 
residem há vários anos em nossa cidade. 

 
Utilizamos como parâmetro para definição dos valores mensais dos profissionais a tabela de 

parametrização da Secretaria Nacional de Esportes, utilizada na precificação da Lei de Incentivo ao Esporte, 
conforme link abaixo: 

http://arquivo.esporte.gov.br/index.php/institucional/secretaria-executiva/lei-de-incentivo-ao-
esporte/57534-tabela-de-referencia 

 
                                         

Obs: Segue também anexa ao Plano de Trabalho a referida tabela. 
 
Estão inclusos nesse projeto a contratação dos seguintes profissionais para atender as equipes 

master feminino e masculino e vôlei de praia, todos pelo período de 08 meses (junho de 2022 a janeiro de 
2023) com o pagamento efetuado através de Nota Fiscal. 

 

                                      02 membros de Comissão Técnica para a equipe master feminina: 
 

 01 Treinador 
 01 Auxiliar Técnico 

 
          02 membros de Comissão Técnica para a equipe master  masculina: 

 
 01 Treinador 
 01 Auxiliar Técnico 

 
04 membros de Comissão Técnica para a dupla “A” de vôlei de praia feminina: 

 
 01 Treinador 
 02 Auxiliar Técnico 
 01 Preparador Físico 

 
                                       04 membros de Comissão Técnica para a dupla “B”  de vôlei de praia feminina: 
 

 01 Treinador 
 02 Auxiliar Técnico 
 01 Preparador Físico 

                                      01 membro de comissão técnica para  atuar junto a todas as equipes: 
 

 01 Fisioterapeuta  
 

Seguem as principais atribuições dos profissionais a serem contratados: 
            
           Treinadores: 

- Elaborar, em conjunto com o gerente e o supervisor, a formação do elenco para a temporada. 
- Analisar a comissão técnica (assistente técnico e  preparador físico) para a contratação. 
- Elaborar o Planejamento Técnico da equipe, juntamente com os técnicos, preparadores físicos, e 

outros profissionais envolvidos na equipe. 
- Sugerir as metas e objetivos a serem alcançados a curto, médio e longo prazo. 



 

- Controlar o desempenho da equipe, atletas, assistentes técnicos, preparador físico e demais 
integrantes da comissão técnica. 

- Zelar pelo comprimento de todas as obrigações inerentes às funções a serem desenvolvidas, 
respeitando os regulamentos das Federações e das Confederações, bem como dos órgãos federais do 
desporto. 

- Executar o melhor de seus esforços na obtenção de resultados positivos para a referida equipe e em 
defesa da mesma. 

- Comparecer, aos treinamentos, concentrações, jogos e outras atividades, bem como, sempre que 
solicitado, aos eventos patrocinados ou indicados. 

 
Auxiliares Técnicos: 

- Auxiliar o treinador principal na definição dos atletas, elaboração do cronograma geral de preparação 
da equipe, no planejamento dos treinamentos, e na execução dos exercícios no dia a dia. 

- Auxiliar o treinador principal durante os jogos e na preparação e orientação tática da equipe 
- Substituir o treinador principal na sua ausência. 

 
Preparador Físico: 

- Preparar a periodização de toda a preparação física da equipe. 
- Planejar as sessões de treinamento físico. 
- Avaliar periodicamente a condição e a evolução física dos atletas. 
- Acompanhar e auxiliar os treinamentos técnicos e táticos da equipe 
- Preparar os atletas antes de cada jogo. 

 
Fisioterapeuta: 

- Avaliar inicialmente a condição de cada atleta 
- Estabelecer programa de exercícios preventivos de lesão para cada atleta 
- Tratar e recuperar atletas que venham a se lesionar. 
- Encaminhar e acompanhar atletas que venham a ter necessidade de atendimento médico ortopédico 

ou de exames clínicos. 
- Acompanhar todos os treinamentos para, se necessário, prestar o 1º atendimento a atletas que 

venham a se lesionar. 

- Acompanhar todos os jogos para, se necessário, prestar o 1ª atendimento a atletas que 
venham a se lesionar. 

 
                          Duplas de Vôlei de Praia  
 
                   Dupla “A” 
 
                              Formada pelas atletas: Ângela Lavalle e Neide Bento 
        

Atualmente estão na 6ª posição no Ranking Nacional da Confederação Brasileira de Voleibol , tendo a 
participação garantida nas Etapas do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia . 

 
                  Dupla “B” 
 
                              Formada pelas atletas:  Fabíola Constâncio e Thais Ferreira 
     
               Atualmente estão na 76ª posição no Ranking Nacional da Confederação Brasileira de Voleibol, tendo que 
participar dos qualifying do Circuito Brasileiro. 
 



 

É necessária a locação de 01 apartamento  em apart-hotel, para atender a 01 atleta do vôlei de 
praia , que não possui residência no Distrito Federal.  

 
Destaca-se ainda a necessidade da aquisição de uniforme completo para treinamento, uniforme de 

jogo e de viagem, todos com a logomarca do Governo do Distrito Federal e da Secretaria de Esporte e Lazer. 
 
Outra ação importante é o apoio à participação das equipes em competições e jogos realizados em 

outros estados. Para tanto apresentamos as metas abaixo: 

APOIAR A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE MASTER  FEMININA  NA 5ª COPA MASTER DE VOLEIBOL 
FEMININO em  Uberlandia/MG, sendo necessária a viabilização da hospedagem , transporte interestadual e  
pagamento da taxa de inscrição.  

 

APOIAR A PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES MASTER  FEMININA E MASCULINA NO CAMPEONATO 
BRASILEIRO DE VÔLEI MASTER CBV 2022 em  Saquarema/RJ, sendo necessária a viabilização da 
hospedagem , transporte interestadual e  pagamento da taxa de inscrição.  

 
 
APOIAR A PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES MASTER  FEMININA E MASCULINA NAS 

COMPETIÇÕES REALIZADAS NO DISTRITO FEDERAL EM 2022,  sendo necessário pagamento das taxas de 
inscrição das equipes e dos atletas nas  competições listadas abaixo: 

 
 Campeonato master da Federação de Vôlei do Distrito Federal 35+ Etapa 1 
 Campeonato master da Federação de Vôlei do Distrito Federal 40+ Etapa 1 
 Campeonato master da Federação de Vôlei do Distrito Federal 35+ Etapa 2 
 Campeonato master da Federação de Vôlei do Distrito Federal 40+ Etapa 2 
 Liga Brasiliense de Voleibol Etapa 2 
 Liga Brasiliense de Voleibol Etapa 3 
 Liga Brasiliense de Voleibol Etapa 4 

 
As competições em que as duplas de vôlei de praia irão participar ao longo da temporada não estão 

contempladas nesse plano de trabalho e serão custeadas com recurso próprio.  
 

             A identificação visual do Projeto nos espaços físicos será feita por meio de banners (lonas) já existentes, 
no ginásio sede do projeto e ambientes que as equipes  transitarem, além da utilização das logomarcas da 
Secretaria de Esporte e Lazer e do Governo do Distrito Federal nos uniformes de treino, jogo  e viagens das 
equipes do Brasília Vôlei, conforme detalhado abaixo: 

 
DIVULGAÇÃO ITEM DURAÇÃO 
MATERIAL ESTÁTICO LONA IMPRESSA, MEDINDO 3,10m

1,m, , em tecido Oxford com velcro
mascho costurado em todo o contorno no
verso, impressão por sublimação (já 
existente) 

05/2022 a 12/2022 

MATERIAL ESTÁTICO Aplicação das logomarcas da 
Secretaria de Esporte e Lazer e do 
Governo do Distrito Federal, no 
backdrop de entrevistas. (já 
existente) 

05/2022 a 12/2022 



 

Uniformização Aplicação das logomarcas da 
Secretaria de Esporte e Lazer e do 
Governo do Distrito Federal nas 
camisas de treino, passeio, jogo e 
nos agasalhos. 

05/2022 a 12/2022 

 
 
 

Com objetivo de viabilizar uma melhor execução desse importante projeto o Brasília Vôlei mantém 
algumas parcerias que não envolvem retorno financeiro, sendo somente troca de serviços importantes para 
a composição da estrutura e suporte necessários para o desenvolvimento de uma equipe de alto rendimento 
na disputa da principal competição de voleibol do calendário nacional. Atualmente contamos com os 
seguintes parceiros: 

 
PARCEIRO SERVIÇO TIPO DE PARCERIA 

SESI Estrutura Física Cessão da utilização de seus espaços físicos para 
treinamento e jogos das equipes, tais como: 
ginásio,  quadra de areia, musculação e sala de 
fisioterapia. 

Guerreiro 
Fotografia 

Fotografia Serviço gratuito de fotografia nos dias de jogos e 
treinamentos 

 
 

A unidade do SESI de Taguatinga disponibilizará para as ações do Projeto o ginásio com 1.236 lugares 
para treinamento e realização de jogos das equipes, além da academia de musculação, salas para sede 
administrativa e tratamento fisioterápico dos atletas. 

Por fim, com o desenvolvimento das ações propostas no projeto, estaremos estimulando o aumento 
dos praticantes de voleibol e de vôlei de praia no Distrito Federal, além de aumentar a quantidade de 
pessoas que gostam e acompanham as modalidades, oferecendo uma excelente opção de entretenimento 
para a população do Distrito Federal e fortalecendo Brasília como a Capital do Vôlei. 

https://drive.google.com/drive/folders/1ewHqLtKkCTVL4SNSvk7vAwzoUbC9g4T4?usp=sharing 
 
 

 2.7.1 Grade Horária das Atividades 
 
                                         EQUIPES MASTER FEMININA E MASCULINA 
 

 

Horários 
 

Segunda 
 

Terça 
 

Quarta 
 

Quinta 
 

Sexta 

 
20h às 22h 

 

 

 Ginásio:    
Feminino 

Ginásio:    
Masculino 

Ginásio:    
Feminino 

Ginásio:    
Masculino 

  
                  EQUIPES VÔLEI DE PRAIA 
 



 

 

Horários 
 

Segunda 
 

Terça 
 

Quarta 
 

Quinta 
 

Sexta 

 
8h as 10h 

 

 
Quadra 1: 

Dupla 1 
 

Quadra 2: 
Dupla 2 

 

Quadra 1: 
Dupla 1 

 
Quadra 2: 

Dupla 2 

Quadra 1: 
Dupla 1 

 
Quadra 2: 

Dupla 2 

Quadra 1: 
Dupla 1 

 
Quadra 2: 

Dupla 2 

Quadra 1: 
Dupla 1 

 
Quadra 2: 

Dupla 2 

 10h as 12h 
Academia 

Dupla 1 
Dupla 2 

Academia 
Dupla 1 
Dupla 2 

Academia 
Dupla 1 
Dupla 2 

Academia 
Dupla 1 
Dupla 2 

Academia 
Dupla 1 
Dupla 2 

 

  
 2.7.2 Equipe de RH 

 
Não se aplica 

 
 2.8 BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA 

 
• Estimular, através das participações de nossas equipes master como modelo, a participação de 

adultos em atividade esportiva com desenvolvimento físico, cultural e de hábitos de vida saudáveis; 
 
• Estimular, através das nossas atletas de vôlei de praia como modelo, a participação de jovens em 

atividade esportiva  com desenvolvimento físico, cultural e de hábitos de vida saudáveis; 
 

• Aumento do número de praticantes das modalidades de voleibol e vôlei de praia ; 
 

• Aumento da quantidade de crianças e adolescentes buscando o aprendizado do vôlei de praia, 
verificado através da frequência da modalidade nos Centros Olímpicos e demais projetos e escolas de vôlei 
de praia no Distrito Federal. 

 
• Elevar o nome de Brasília no cenário do voleibol e vôlei de praia nacional, trazendo orgulho para a 

nossa comunidade. 
 

 2.9 CROQUI DO EVENTO 

O Projeto é desenvolvido em vários espaços distintos tais como: 
Treinamentos: Ginásio Poliesportivo do SESI – Taguatinga, quadras de areia, academia de musculação, sala 
de fisioterapia 
Jogos: SESI – Taguatinga e vários outros locais nos estados onde são realizadas as competições. 



 

 

 
 

 
 2.10 CONTRAPARTIDA 
 

Com o objetivo de propiciar uma melhor estrutura para os praticantes da modalidade de Vôlei de 
Praia das camadas menos favorecidas da nossa comuidade. Ao final do Plano de Trabalho, serão 
doadas 04 (quatro) bolas oficiais de Vôlei de Praia Mikasa . As bolas serão doadas para o Projeto 
Desenvolvimento do Voleibol – núcleo do Paranoá. 
 
Também serão ofertadas 04 (quatro) bolas oficiais de Voleibol Mikasa para  Unidades de Ensino da                                         
Secretaria de Educação.   As Unidades de Ensino a serem visitadas serão definidas em conjunto com as 
Coordenações Regionais de Ensino da Secretaria de Educação. 
 
O valor da contrapartida será de R$5.040,00, totalmente custeada pelo Brasília Vôlei Esporte Clube. 

 
 
  



 

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO 
 

Cronograma de Execução 

 

Programação 
 

Valor 
Duração 

Início Término 

Estruturação, Organização e 
Treinamento das Equipes 

R$ 274.398,28 25/05/2022 25/01/2023 

Participação das equipes nos 
campeonatos Master da Temporada 
2022 

R$ 118.370,00 25/05/2022 25/01/2023 

 
4. DESEMBOLSO DA ENTIDADE: PAGAMENTO DE RH E DE FORNECEDORES 

 
O desembolso da entidade diz respeito à periodicidade dos pagamentos que serão realizados. Cabe à 
entidade realizar a gestão das suas contratações visando à correta aplicação de recursos públicos. 

Nos casos de projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses) é necessário que o 
pagamento das ações seja mensal, ou por atividade realizada (ex: pagamento de arbitragem por jogo; locação 
de equipamento por evento). A aquisição de materiais que visam o desenvolvimento pleno do objeto (material 
esportivo, lanche, uniforme, etc) deve ser fracionada, permitindo à OSC a identificação real do quantitativo a 
ser adquirido. 

 

Para projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses): no que compete a 
contratação de Recursos Humanos a Entidade Declarara ter ciência do disposto no parágrafo 3º e 4º do art. 
30 da Portaria 98/2020, a saber: 

3° Para a execução da parceria em atividade contínua, as atividades finalísticas da OSC 
definidas no § 1º, devem ser executadas pessoalmente pela entidade, em caráter "intuitu 
personae" da relação jurídica, sendo vedada à subcontratação nesses casos, exceto para 
serviços acessórios e complementares. 
§2° Considera-se atividade contínua aquela que ultrapassar três meses de duração. 

 
Quanto à movimentação financeira, ressalta-se que no Decreto nº 37.843 de 13/12/2016, o qual 
regulamenta a aplicação da MROSC no Distrito Federal, no Artigo 38, estabelece: 

Art. 38. A movimentação de recursos da parceria será realizada mediante transferência 
eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e os pagamentos serão realizados 
por crédito na conta bancária dos fornecedores e prestadores de serviços, uso de boleto 
bancário ou cheque nominal. 
§ 1º Poderá ser admitida, excepcionalmente, a realização de pagamento em espécie, 
limitado a R$ 1.000,00 por operação, quando configurada peculiaridade relativa ao 
objeto da parceria ou ao território de determinada atividade ou projeto, desde que: 
I - haja essa previsão no plano de trabalho aprovado; ou 
II - seja conferida autorização em decisão motivada do administrador público, a partir de 
solicitação formal da organização da sociedade civil. 

Marcar as opções abaixo: 

 
(x) Dou ciência do acima informado 
(x) Não haverá pagamento em espécie 
 ( ) Haverá pagamento em espécie. 



 

 3. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ENTIDADE 
 

Cronograma de Desembolso 
META Etapa/Fase Especific

ação 
Mês Parcelas 

META 01 

 
1.1 

 
Apoio a estrutura da dupla de vôlei de praia 

 
Maio, agosto e 
novembro/2022 

3 parcelas de R$ 
6.440,00 

1.2 Treinamento das equipes master e duplas 
de vôlei de praia 

Maio, agosto e 
novembro/2022 

1 parcela de R$ 
106.395,46 e 2 
parcelas de R$ 
74.341,41 (agosto 
e novembro) 

META 02  

2.1 Participação da equipe master  feminina na 
5ª Copa Master de Voleibol Feminino   

Agosto/2022 1 parcela de R$ 
32.920,00 

2.2 Participação das equipes da categoria 
master  masculina e feminina no 
Campeonato Brasileiro de Vôlei Master CBV 
2022 

Agosto/2022 1 parcela de  R$ 
82.150,00 

2.3 Apoiar a participação das equipes master 
nas competições locais em 2022 

Maio/2022 1 parcela de  R$ 
3.300,00 

 
PARCELAS  
 
Parcela 01 (MAIO): R$ 116.135,46 
Parcela 02 (AGOSTO): R$ 195.851,41 
Parcela 03 (NOVEMBRO): R$ 80.781,41 

 

5. PLANILHA DE MATERIAIS/SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS PELO FOMENTO (FONTE DE RECEITA 

DIVERSA) 

 
      Receita Despesa 

Descrição Detalhada 
Unid Quant. 

Valor 
Unitário Valor Total 

Fonte de 
Custeio (O item 

contratad 
o irá gerar 

receita? 
Indicar 
valor) 

(Se o item 
contratado 
gerar receita 
indicar o 
item em que 
o recurso 
será 
utilizado) 

Bola de Vôlei  de praia 

Mikasa VLS300 beach 

champ 

4 4 R$420,00 R$1.680,00 OSC Não Não 

Bola de Vôlei de 

quadra Mikasa 

V200W 

4 4 R$840,00 R$3.360,00 OSC Não Não 

VALOR TOTAL R$5.040,00 

 
 



 

 5.1 Planilha Termo de Fomento 
 

PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

Meta 1 Estruturação, Organização e Treinamento das Equipes 

Etapa 1.1 – Apoio a estruturação da equipe de vôlei de praia na temporada 2022 
ITE
M 

Descrição 
Detalhada 

Unidade 
de 

Medida 
(Diária/Mês 
/Mts/Serviç 
o/Unidade) 

Quant Total Valor 
Unitário 

Valor 
Total Justificativa 

para 
aquisição/loc

a ção e 
memória de 

cálculo 

1.1.1 

Locação de 1 apartamento 
para 1 atleta por  8 meses em 
aparthotel padrão 4 estrelas, com 
café da manhã incluso, na cidade de 
Taguatinga aonde serão realizados os 
treinamentos , tendo necessidade de 
garagem. 

Mês 08 08 
 R$                     

2.415,00  
 R$               

19.320,00  

Locação de moradia 
para a  atleta de vôlei 
de praia que não   tem 
residência no DF, 
durante 08 meses. 
 

Valor Total da Etapa 1.1 R$ 19.320,00 

Etapa 1.2 Treinamento das equipes master masculina e feminina e duplas de vôlei de Praia 
ITE
M Descrição 

Detalhada 

Unidade 
de 

Medida 
(Diária/Mês 
/Mts/Serviç 
o/Unidade) 

Quant. Total 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

Justificativa 
para 

aquisição/loc
a ção com 

memória de 
Cálculo 

1.2.1 

Contratação de 02 (dois) TREINADOR 
DA MODALIDADE VOLEIBOL , 
FORMADO BACHAREL EM 
EDUCAÇÃO FÍSICA DEVIDAMENTE 
REGISTRADO NO CREF E NA 
CBV COM NO MÍNIMO NÍVEL III E NO 
MÍNIMO 02 ANOS DE EXPERIÊNCIA NA 
FUNÇAO EM COMPETIÇÕES LOCAIS OU 
NACIONAIS  PARA ATENDIMENTO AO 
TREINAMENTO DAS EQUIPES MASTER  
FEMININA E MASCULINA, COM 08  
HORAS 
SEMANAIS. 

Mês 08 16 R$2.500,00 R$ 40.000,00 

TREINADOR DA 
MODALIDADE 
VÔLEI, 
DEVIDAMENTE 
REGISTRADO NA 
CBV, PARA 
TREINAMENTO DA 
EQUIPE MASTER 
FEMININA E 
MASTER 
MASCULINO, pelo 

período de 08 meses 
(06/2022 a 01/2023) 
do Projeto Apoio ao 
Desenvolvimento de 
Projetos do Brasília 
Vôlei Categoria 
Master e Vôlei de 
Praia . Esse terá como 
responsabilidade 
desenvolver a 
capacidade técnica e 
tática das atletas 
através de atividades 
direcionadas para o 
vôlei. 
Foi tomado como 
referencia de valor a 
Tabela de 
Parametrização da 
Secretaria Nacional 
de Esportes utiizada 
na precificação da Lei 
de Incentivo ao 
Esporte, no item 



 

Treinador D  Obs: O 
valor solicitado 
encontra-se abaixo da 
tabela citada. 

1.2.2 

Contratação de 02 (dois) 
AUXILIARES TÉCNICOS  DA  
MODALIDADE 
VOLEIBOL, FORMADO 
BACHAREL EM EDUCAÇÃO 
FÍSICA DEVIDAMENTE 
REGISTRADO NO CREF E NA CBV 
COM NO 
MÍNIMO NÍVEL III, E COM 
EXPERIÊNCIA DE NO MINIMO 02 ANOS 
NA FUNÇÃO  COMPETIÇÕES LOCAIS 
OU NACIONAIS, PARA ATENDIMENTO 
AO 
TREINAMENTO DAS EQUIPES 
MASTER 
FEMININA E MASCULINA, COM 8 HORAS 
SEMANAIS 

Mês 08 16 R$1.500,00 R$ 24.000,00 

AUXILIAR TÉCNICO DA 
MODALIDADE VÔLEI, 
REGISTRADO NA CBV, 
PARA TREINAMENT0 
DA EQUIPE MASTER  
FEMININA E MASTER 
MASCULINO, 

pelo período de 08 
meses (06/2022 a 
01/2023) do Projeto 
Apoio ao 
Desenvolvimento de 
Projetos do  Brasília 
Vôlei – Categoria 
Master e Vôlei de 
Praia . Esse terá como 
responsabilidade 
auxiliar o treinador 
principal no 
planejamento e 
execução dos 
treinamentos e jogos. 
Foi tomado como 
referencia de valor a 
Tabela de 
Parametrização da 
Secretaria Nacional 
de Esportes utiizada 
na precificação da Lei 
de Incentivo ao 
Esporte, no item 
Auxiliar Técnico C. 
Obs: O valor 
solicitado encontra-
se abaixo da tabela 
citada. 

1.2.3 

Contratação de 01 (um) 
FISIOTERAPEUTA, 
COM REGISTRO NO CREFITO E 
EXPERIÊNCIA EM FISIOTERAPIA 
ESPORTIVA E COM EXEPERIÊNCIA DE 
NO MINIMO 02 ANOS NA FUNÇÃO, 
PARA ATENDIMENTO AO 
TREINAMENTO E COMPETIÇÕES DAS 
EQUIPES MASTER FEMININA E 
MASCULINA E VÔLEI DE PRAIA 
FEMININO , COM 20 HORAS 
SEMANAIS. 

Mês 08 08 
 R$                     

2.878,03  
 R$                 

23.024,24  

FISIOTERAPEUTA, 
PARA 
ATENDIMENTO 
AO 
TREINAMENTO E 
COMPETIÇÕES DAS 
EQUIPES MASTER 
FEMININA E 
MASCULINO E 
VÔLEI DE PRAIA, 
pelo 

período de 08 meses 
(06/2022 a 01/2023)   
do Projeto Apoio ao 
Desenvolvimento 
dos Projetos do 
Brasília Vôlei. Esse 
terá  como 
responsabilidade as 
seguintes ações: 

- tratar de lesões 
e   traumas 
ocorridos 

com as atletas 
- Elaborar em 
conjunto com o 
preparador físico a 



 

melhor estratégia 
para conseguir o 
melhor resultado 
físico das atletas sem 
prejuízo da saúde das 
mesmas 
– acompanhar os 
treinos e jogos, 
fazendo o primeiro 
atendimento no 
caso de lesões. A 
atuação será no 
atendimento das 
equipes adultas 
feminina e 
masculina. Foi 
tomado como 
referencia de valor 
a Tabela de 
Parametrização da 
Secretaria Nacional 
de Esportes utiizada 
na precificação da 
Lei de Incentivo ao 
Esporte, no item 
Fisioterapeuta C. 
Obs: O valor 
solicitado encontra-
se abaixo da tabela 
citada. 

1.2.4 

Contratação de TREINADOR DA 
MODALIDADE VÔLEI DE PRAIA 
,FORMADO BACHAREL EM EDUCAÇÃO 
FÍSICA DEVIDAMENTE REGISTRADO NO 
CREF E NA CBV COM NO MÍNIMO 
NÍVEL III E NO 
MÍNIMO 02 ANOS DE EXPERIÊNCIA NA 
FUNÇAO EM COMPETIÇÕES 
NACIONAIS  OU INTERNACIONAIS  
PARA ATENDIMENTO AO 
TREINAMENTO DAS DUPLA “A” DE 
VÔLEI DE PRAIA  FEMININA , COM 15  
HORAS 
SEMANAIS. 

Mês 08 08 R$4.300,00 R$ 34.400,00 

TREINADOR DA 
MODALIDADE VÔLEI 
DE PRAIA, 
DEVIDAMENTE 
REGISTRADO NA 
CBV, PARA 
TREINAMENTO DA 
DUPLA “A” DE VÔLEI 
DE PRAIA 
FEMININO, pelo 

período de 08 meses 
(06/2022 a 01/2023)  
do Projeto Apoio ao 
Desenvolvimento de 
Projetos do Brasília 
Vôlei Categoria 
Master e Vôlei de 
Praia . Esse terá como 
responsabilidade 
desenvolver a 
capacidade técnica e 
tática das atletas 
através de atividades 
direcionadas para o 
vôlei de praia. 
Foi tomado como 
referencia de valor a 
Tabela de 
Parametrização da 
Secretaria Nacional 
de Esportes utiizada 
na precificação da Lei 
de Incentivo ao 
Esporte, no item 
Treinador D  Obs: O 
valor solicitado 
encontra-se abaixo da 
tabela citada. 



 

1.2.5 

Contratação de 02 (dois) TREINADOR 
DA MODALIDADE VÔLEI DE PRAIA , 
FORMADO BACHAREL EM 
EDUCAÇÃO FÍSICA DEVIDAMENTE 
REGISTRADO NO CREF E NA 
CBV COM NO MÍNIMO NÍVEL III E NO 
MÍNIMO 02 ANOS DE EXPERIÊNCIA NA 
FUNÇAO EM COMPETIÇÕES 
NACIONAIS  OU INTERNACIONAIS  
PARA ATENDIMENTO AO 
TREINAMENTO DA DUPLA “B” DE 
VÔLEI DE PRAIA  FEMININA , COM 15  
HORAS 
SEMANAIS. 

Mês 08 08 R$3.400,00 R$27.200,00 

TREINADOR DA 
MODALIDADE VÔLEI 
DE PRAIA, 
DEVIDAMENTE 
REGISTRADO NA 
CBV, PARA 
TREINAMENTO DA 
DUPLA “B” DE VÔLEI 
DE PRAIA 
FEMININO, pelo 
período de 08 meses 
(06/2022 a 01/2023) 
do Projeto Apoio ao 
Desenvolvimento de 
Projetos do Brasília 
Vôlei Categoria 
Master e Vôlei de 
Praia . Esse terá 
como 
responsabilidade 
desenvolver a 
capacidade técnica e 
tática das atletas 
através de 
atividades 
direcionadas para o 
vôlei de praia. 

Foi tomado como 
referencia de valor a 
Tabela de 
Parametrização da 
Secretaria Nacional 
de Esportes utiizada 
na precificação da Lei 
de Incentivo ao 
Esporte, no item 
Treinador D  Obs: O 
valor solicitado 
encontra-se abaixo da 
tabela citada. 

1.2.6 

Contratação de PREPARADOR FÍSICO, 
FORMADO EM BACHARELADO EM 
EDUCAÇÃO FÍSICA, REGISTRADO NO 
CREF, COM EXPERIÊNCIA  NA 
FUNÇÃO DE NO MININO 02 ANOS EM 
COMPETIÇÕES NACIONAIS OU 
INTERNACIONAIS DE VÔLEI DE PRAIA 
PARA ATENDIMENTO AO 
TREINAMENTO DA DUPLA “A” 
FEMININA DE VÔLEI DE PRAIA , COM 
15 HORAS SEMANAIS. 

Mês 08 08 R$ 2.500,00 R$ 20.000,00 

PREPARADOR 
FÍSICO, 
FORMADO EM 

EDUCAÇÃO FÍSICA, 
REGISTRADO DO 
CREF, PARA 
ATENDER AO 
TREINAMENTO DA 
DUPLA “A” DE VÔLEI 
DE PRAIA FEMININO, 
pelo período de 08 
meses (06/2022 a 
01/2023) do  
Projeto Apoio ao 
Desenvolvimento 
dos Projetos do 
Brasília Vôlei – 
Categoria Master e 
Vôlei de Praia . 
Função: desenvolver 
e aprimorar o 
condicionamento 
físico das atletas da 
dupla “A” 
feminina. Foi 
tomado como 
referencia de valor a 
Tabela de 
Parametrização da 



 

Secretaria Nacional 
de Esportes utiizada 
na precificação da 
Lei de Incentivo ao 
Esporte, no item 
Preparador Físico C. 
Obs: O valor 
solicitado encontra-
se abaixo da tabela 
citada. 

1.2.7 

Contratação de PREPARADOR FÍSICO, 
FORMADO EM BACHARELADO EM 
EDUCAÇÃO FÍSICA, REGISTRADO NO 
CREF, COM EXPERIÊNCIA  NA 
FUNÇÃO DE NO MININO 02 ANOS EM 
COMPETIÇÕES NACIONAIS OU 
INTERNACIONAIS DE VÔLEI DE PRAIA 
PARA ATENDIMENTO AO 
TREINAMENTO DA DUPLA “B” 
FEMININA DE VÔLEI DE PRAIA , COM 
15 HORAS SEMANAIS. 

Mês 08 08 R$ 2.000,00 R$ 16.000,00 

PREPARADOR 
FÍSICO, 
FORMADO EM 

EDUCAÇÃO FÍSICA, 
REGISTRADO DO 
CREF, PARA 
ATENDER AO 
TREINAMENTO DAS 
DUPLA “B”  DE VÔLEI 
DE PRAIA FEMININA, 
pelo período de 08 
meses (06/2022 a 
01/2023) do  
Projeto Apoio ao 
Desenvolvimento 
dos Projetos do 
Brasília Vôlei – 
Categoria Master e 
Vôlei de Praia . 
Função: desenvolver 
e aprimorar o 
condicionamento 
físico das atletas 
das duplaS “B” 
feminina. Foi 
tomado como 
referencia de valor 
a Tabela de 
Parametrização da 
Secretaria Nacional 
de Esportes utiizada 
na precificação da 
Lei de Incentivo ao 
Esporte, no item 
Preparador Físico C. 
Obs: O valor 
solicitado encontra-
se abaixo da tabela 
citada. 



 

1.2.8 

Contratação de 04 (quatro) 
AUXILIARES TÉCNICOS  DA  
MODALIDADE 
VÔLEI DE PRAIA, FORMADO 
BACHAREL EM EDUCAÇÃO 
FÍSICA DEVIDAMENTE 
REGISTRADO NO CREF E NA CBV 
COM NO 
MÍNIMO NÍVEL III, E COM 
EXPERIÊNCIA DE NO MINIMO 02 ANOS 
NA FUNÇÃO EM  COMPETIÇÕES 
LOCAIS OU NACIONAIS, PARA 
ATENDIMENTO AO 
TREINAMENTO DAS DUAS DUPLAS DE 
VÔLEI DE PRAIA 
FEMININA , COM 15  HORAS SEMANAIS 

Mês 08 32 R$1.200,00 R$ 38.400,00 

AUXILIAR TÉCNICO DA 
MODALIDADE VÔLEI, 
MENTE REGISTRADO 
NA CBV, PARA 
TREINAMENT0 DAS 
DUAS DUPLAS DE 
VÔLEI DE PRAIA 
FEMININO 

pelo período de 08 
meses (06/2022 a 
01/2023)   do Projeto 
Apoio ao 
Desenvolvimento de 
Projetos do  Brasília 
Vôlei – Categoria 
Master e Vôlei de 
Praia . Esse terá como 
responsabilidade 
auxiliar o treinador 
principal no 
planejamento e 
execução dos 
treinamentos e jogos. 
Foi tomado como 
referencia de valor a 
Tabela de 
Parametrização da 
Secretaria Nacional 
de Esportes utiizada 
na precificação da Lei 
de Incentivo ao 
Esporte, no item 
Auxiliar Técnico C. 
Obs: O valor 
solicitado encontra-
se abaixo da tabela 
citada. 

1.2.9 

Aquisição de 158 (cento e 
setenta  e um) KITS DE 
TREINAMENTO CAMISA E 
SHORT PARA AS EQUIPES 
MASTER MASCULINA E 
FEMININA E COMISSÃO 
TÉCNICA EQUIPES MASTER E 
VÔLEI DE PRAIA 
(normal e ou Baby Look); 
- Material: Camisa Tecido em Dry 
Fit, 100% poliester  com gola 
redonda, Manga Curta, 
impressão em 
sublimação colorida na frente e nas 
costas. 
Short feminino material suplex 

 

Unid. 158 158 
 R$                           

81,25  
 R$                 

12.837,50  

KIT DE TREINAMENTO 
(CAMISA E SHORT), 
158 (cento e 
cinquenta e oito) 
unidades tamanho 
diversos; Utilizado 
diariamente nos 
treinamentos para 
identificação da 
equipe e dos 
parceiros. 

Memória de Cálculo: 
master masculino 
20 atletas  x 3 kits= 60 
kits 
Master feminino 20 
atletas x 3  kits=60 kits 
Atletas praia: 04 atletas 
x 02 kits = 08 kits 
CT  master masculino: 
02 x 3 kits= 06 kits 
CT  master feminino: 02 
x 3 kits = 06 kits 
CT Vôlei de Praia:08 x 
02 kits = 16 kits 
Fisioterapia: 01 x 02 = 
02 kits 

Total: 158 kits 
Para atendimento 
do Projeto Apoio ao 
Desenvolvimento 
dos Projetos  do 
Brasília Vôlei, no 



 

período de vigência 
do projeto. 

1.2.1
0 

Contratação de empresa 
especializada para 
fornecimento de 80 
CONJUNTO DE UNIFORME PARA 
JOGO DE VOLEIBOL (CALÇÃO , 
CAMISA e MEIA), para as equipes 
Master Feminina e Masculina. 
Material: Tecido em Dry Fit com gola 
redonda, Manga Curta, com 
numeração e impressão em 
sublimação colorida na frente e nas 
costas. Composição 100% Poliéster 

Unid. 01 80  R$                           
90,31  

 R$                   
7.224,80  

CONJUNTO DE 
UNIFORME 

PARA JOGO DE 
VOLEIBOL 
(CALÇÃO E 
CAMISA) – 
CAMISA ESPECIAL 

NUMERADA, 80  kits 
de forma a fornecer 
04 (quatro) 
conjuntos de 
uniforme de jogo 
completo com 20 
kits cada uniforme, 
para as equipes, 
conforme 
discriminado abaixo: 
- equipe master 
masculino: 02 
uniformes 
- equipe master 
feminina: 02 
uniformes 
Para atendimento 
do Projeto Apoio ao 
Desenvolvimento dos 
Projetos  do Brasília 
Vôlei – categoria 
master e vôlei de 
praia, no 

período de vigência 
do projeto. 



 

1.2.1
1 

Contratação de empresa 
especializada para fornecimento 
de 114  KIT DE PASSEIO (CAMISA 
E 
BERMUDA) - Material: Camisa 
Tecido em Dry Fit com gola tipo 
polo, 
Manga Curta, impressão em 
sublimação colorida na frente e nas 
costas. 
Bermuda em tecido tactel 

Unid. 114 114  R$                           
83,11  

 R$                   
9.474,54  

KIT DE passeio 
(CAMISA E BERMUDA), 
114 (cento e 
quatorze) kits 
tamanho adulto; 
Cada integrante 
receberá 02 kits de 
uniforme de passeio 
para ser utilizado em 
todos os  
deslocamentos para 
os jogos em Brasília e 
nas viagens. 

Memória de cálculo:  
20  atletas master 
masculino x 2 kits= 40 
kits 
20 atletas master  
feminino x 2 
kits= 40 kits 
CT  master masculino: 
02 x 2 kits=04 kits 
CT master feminino: 
02 x 2 kits = 04 kits 
CT vôlei de praia: 08 
x 2 kits= 16 kits 

04 atletas vôlei de 
praia  04 x 2 kits= 08 
kits 
Fisioterapeuta: 01 x 2 
kits= 02 kits 

Total: 114 kits 
Para 
atendimento do 
Projeto Apoio ao 
Desenvolvimento 
dos Projetos do 
Brasília Vôlei 
Categoria master 
e Vôlei de Praia, 
no período de 
vigência do 
projeto. 

1.2.1
2 

Aquisição de 12 (doze) KITS 
DE TREINAMENTO TOP  E 
SUNQUINI PARA AS DUPLAS  
DE VÔLEI DE PRAIA 
FEMININA  
Confeccionado em Lycra, com forro 
interno em poliamida, com tecnologia 
Flow. 

 

Unid. 12 12 
 R$                           

89,90  
 R$                   

1.078,80  

KIT DE TREINAMENTO 
(TOP E SUQUINI), 12 
(doze) unidades 
tamanho diversos; 
Utilizado diariamente 
nos treinamentos 
para identificação da 
equipe e dos 
parceiros. 

Memória de Cálculo: 
Vôlei de Praia Feminino 
04 atletas  x 3 kits= 
12kits 

Total: 12kits 
Para atendimento 
do Projeto Apoio ao 
Desenvolvimento 
dos Projetos  do 
Brasília Vôlei- 
categoria master e 
vôlei de praia, no 
período de vigência 
do projeto. 



 

1.2.1
3 

Contratação de empresa 
especializada para 
fornecimento de 16 
CONJUNTO DE UNIFORME PARA 
JOGO DE VÔLEI DE PRAIA (TOP E 
SUQUINI), para as equipes Vôlei de 
Praia Feminina. 
Confeccionado em Lycra, com forro 
interno em poliamida, com tecnologia 
Flow. 
 

Unid. 01 16 
 R$                           

89,90  
 R$                   

1.438,40  

CONJUNTO 
DE 
UNIFORME 

PARA JOGO DE 
VÔLEI DE PRAIA 
(TOP E SUQUINI)  

NUMERADA, 08  kits 
de forma a fornecer 
04 (quatro) 
conjuntos de 
uniforme de jogo 
completo com 02 
kits cada uniforme, 
para as equipes, 
conforme 
discriminado abaixo: 
- vôlei de praia 
feminina 1:02 
uniformes 
- vôlei de praia 
feminina 2: 02 
uniformes 
Para atendimento 
do Projeto Apoio ao 
Desenvolvimento dos 
Projetos  do Brasília 
Vôlei – categoria 
master e vôlei de 
praia, no 

período de vigência 
do projeto. 

Valor Total da Etapa 1.2 R$ 255.078,28 
VALOR TOTAL DA META 1 R$ 255.078,28 

Meta 2 : Participação das equipes nos campeonatos Master da Temporada 2022 

Etapa 2.1 Participação da equipe master  feminina na 5ª Copa Master de Voleibol Feminino   

 
 
ITE
M 

 

Descrição 
Detalhada 

Unidade 
de 

Medida 
(Diária/Mês 
/Mts/Serviç 
o/Unidade) 

 
 

Quan
t. 

 
 
Total 

 

Valor 
Unitário 

 

Valor 
Total 

Justificativa 
para 

aquisição/loca 
ção com 

memória de 
cálculo 

2.1.1 

04 (quatro) diárias de hospedagem  das  
equipes master  feminina 35+ e 40+ 

durante a 5ª Copa Master de Voleibol 
Feminino em Uberlândia (MG), em 
hotel padrão 3 estrelas, com café da 
manhã incluso, no período de 08 a 11 
de outubro de 2022  
A delegação será composta por 20 

pessoas divididas em 10  quartos duplos.  
  

Diária  10 40 R$ 170,50  R$ 6.820,00  

Serão 20 pessoas 
hospedadas em quartos 
duplos, durante 04 
diárias. 20/ quartos 
duplos = 10 quartos x 4 
diárias= 40 diárias  

2.1.2 

04  (quatro) diárias de Alimentação 
(almoço e jantar)   da equipe master  
feminina 35+ durante a 5ª Copa Master 
de Voleibol Feminino em Uberlândia 
(MG),  no período de 08 a 11 de 
outubro de 2022  

Saladas variadas Ex.: (alface, 
agrião, rúcula, tomate, milho 

palmito, ervilha, cenoura, beterraba, atum, tec.) 
Legumes variados, Arroz Branco, arroz 
Integral, batata, farofa. Sempre 

um tipo de carne branca (frango ou 
peixe) além da Carne Vermelha. 
Lanche: Frutas, sanduiche frio, bolo, pão de queijo, 
ovo mexido, suco de frutas, café e água. 

Diária 20 80 R$95,00 R$7.600,00 

Serão 20 pessoas  
durante 04 dias. 
20 x 4 = 80 diárias de 

alimentação. 
 



 

2.1.3 

Locação de ônibus semi-leito com 
capacidade para 42 (quarenta e dois ) 
passageiros, com motorista e 
combustível, equipado com poltronas 
confortáveis e reclináveis, ar 
condicionado, conto de segurança em 
todos os assentos, toalete a bordo e até 
08 (sete) anos de fabricação,  para 
Transporte Interestadual no trajeto 
Brasília/Uberlândia/Brasília totalizando 
1.000 km  
Pernoite no local sendo que alimentação 
e hospedagem do motorista é por conta 
da empresa – Período 08/10/2022 a 
11/10/2022 
 

Locação 01 01 01 R$15.500,00 

Locação de 01 (um) 
ônibus semi leito, para 
transporte da equipe 
master feminina do 
Brasília Vôlei que irá 
participar 5ª Copa Master 
de Voleibol Feminino , na 
cidade de Uberlândia 
(MG) 

2.1.4 
Pagamento da taxa de inscrição da 
equipe master feminina na 5ª Copa 
Master de Voleibol Feminino 

Taxa 01 01 
R$ 
1.500,00 

R$ 
1.500,00 

Pagamento da taxa de 
inscrição na 5ª Copa 
Master de Voleibol 
Feminino , necessária 
para a participação da 
equipe master  35+ 
feminina do Brasília 
Vôlei.  
 

2.1.5 
Pagamento da taxa de inscrição da 
equipe master feminina na 5ª Copa 
Master de Voleibol Feminino 

Taxa 01 01 
R$ 
1.500,00 

R$ 
1.500,00 

Pagamento da taxa de 
inscrição na 5ª Copa 
Master de Voleibol 
Feminino , necessária 
para a participação da 
equipe master 40+ 
feminina do Brasília 
Vôlei.  
 

Valor Total da Etapa 2.1 R$32.920,00 
Etapa 2.2 Participação das equipes da categoria master  masculina e feminina no 
Campeonato Brasileiro de Vôlei Master CBV 2022 

 
 
ITE
M 

 

Descrição 
Detalhada 

Unidade 
de 
Medida 
(Diária/Mês 
/Mts/Serviç 
o/Unidade) 

 
 

Quan
t. 

 
 
Total 

 

Valor 
Unitário 

 

Valor 
Total 

Justificativa 
para 
aquisição/loca 
ção com 
memória de 
cálculo 

2.2.1 

 08 (oito) diárias de hospedagem  das   
Equipes master  feminina 35+ master 

feminina 40+  e master masculina 40+  
durante o Campeonato Brasileiro de 
Vôlei Master CBV 2022 em Saquarema 
(RJ), em hotel padrão 3 estrelas, com 
café da manhã incluso,no período de 
12 A 19 de novembro de 2022.   
A delegação será composta por  32  
pessoas divididas em 8 quartos 
quadruplos.  

 

Diária 08 64 R$400,00 R$25.600,00 

Serão 32 pessoas 
hospedadas em 
quartos quadruplos, 
durante 08 diárias. 
432/ quartos 
quadruplos = 8 
quartos x 8 
diárias=64  diárias 

2.2.2 

08  (oito) diárias de Alimentação (almoço 
e jantar)equipes    master  feminina 35+ 
master feminina 40+  e master 
masculina 40+  durante o Campeonato 
Brasileiro de Vôlei Master CBV 2022 em 
Saquarema (RJ),  no período de 12 A 19 
de novembro de 2022.   

Obs: A tabela oficial com a data dos jogos 
ainda não foi divulgada pela entidade 
promotora. 

Saladas variadas Ex.: (alface, 
agrião, rúcula, tomate, milho 

Diária 32 256 R$110,00 R$28.160,00 

Serão 32 pessoas  
durante 08 dias. 
32 x 8 = 256 diárias 
de alimentação. 
 



 

palmito, ervilha, cenoura, beterraba, atum, tec.) 
Legumes variados, Arroz Branco, arroz 
Integral, batata, farofa. Sempre 

um tipo de carne branca (frango ou 
peixe) além da Carne Vermelha. 
 

2.2.3 

Locação de ônibus semi-leito com 
capacidade para 45(quarenta e cinco ) 
passageiros, com motorista e 
combustível, equipado com poltronas 
confortáveis e reclináveis, ar 
condicionado, conto de segurança em 
todos os assentos, toalete a bordo e até 
08 (sete) anos de fabricação,  para 
Transporte Interestadual no trajeto 
Brasília/Saquarema/Brasília totalizando 
2.500  km. Pernoite no local sendo que 
alimentação e hospedagem do motorista 
é por conta da empresa – Período de 
12/11/2022 a 19/11/2022 
 
 

Locação 01 01 
 R$                   

23.890,00  
 R$                 

23.890,00  

Locação de 01 (um) 
ônibus semi leito, para 
transporte das equipes 
master feminina e 
masculina do Brasília 
Vôlei que irão participar 
do  Campeonato 
Brasileiro de Vôlei Master 
CBV 2022 em Saquarema 
(RJ) 

2.2.4 

Pagamento da taxa de inscrição da 
equipe master feminina  35 + no 
Campeonato Brasileiro de Vôlei Master 
CBV 2022 

Taxa 01 01 
R$ 
1.500,00 

R$ 
1.500,00 

Pagamento da taxa de 
inscrição no 
Campeonato Brasileiro 
de Vôlei Master CBV 
2022, necessária para 
a participação da 
equipe master 
feminina 35+  do 
Brasília Vôlei.  
 

2.2.5 

Pagamento da taxa de inscrição da 
equipe master feminina  40 + no 
Campeonato Brasileiro de Vôlei Master 
CBV 2022 

Taxa 01 01 
R$ 
1.500,00 

R$ 
1.500,00 

Pagamento da taxa de 
inscrição no 
Campeonato Brasileiro 
de Vôlei Master CBV 
2022, necessária para 
a participação da 
equipe master 
feminina 40+  do 
Brasília Vôlei.  
 

2.2.6 

Pagamento da taxa de inscrição da 
equipe master masculina 40 + no 
Campeonato Brasileiro de Vôlei Master 
CBV 2022 

Taxa 01 01 
R$ 
1.500,00 

R$ 
1.500,00 

Pagamento da taxa de 
inscrição no 
Campeonato Brasileiro 
de Vôlei Master CBV 
2022, necessária para 
a participação da 
equipe master 
masculina 40+ do 
Brasília Vôlei.  
 

Valor Total da Etapa 2.2 R$ 82.150,00 
Etapa 2.3 Apoiar a participação das equipes master nas competições locais em 2022 

ITE
M 

Descrição 
Detalhada 

Unidade 
de 
Medida 
(Diária/Mês 
/Mts/Serviç 
o/Unidade) 

Quant. Total Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

Justificativa 
para 
aquisição/loca 
ção com 
memória de 
Cálculo 



 

2.3.1 

Pagamento da taxa de inscrição da 
equipe master feminina  35 + no 
Campeonato Brasiliense Master FVDF 
Etapa 1 

Taxa 01 01 R$ 300,00 R$ 300,00 

Pagamento da taxa de 
inscrição no 
Campeonato 
Campeonato 
Brasiliense Master 
FVDF Etapa 1, 
necessária para a 
participação da 
equipe master 
feminina 35+  do 
Brasília Vôlei.  
 

2.3.2 

Pagamento da taxa de inscrição da 
equipe master feminina  40 + no 
Campeonato Brasiliense Master FVDF 
Etapa 1 

Taxa 01 01 R$ 300,00 R$ 300,00 

Pagamento da taxa de 
inscrição no 
Campeonato 
Campeonato 
Brasiliense Master 
FVDF Etapa 1, 
necessária para a 
participação da 
equipe master 
feminina 40+  do 
Brasília Vôlei.  
 

2.3.3 

Pagamento da taxa de inscrição da 
equipe master masculina 40 + no 
Campeonato Brasiliense Master FVDF 
Etapa 1 

Taxa 01 01 R$ 300,00 R$ 300,00 

Pagamento da taxa de 
inscrição no 
Campeonato 
Campeonato 
Brasiliense Master 
FVDF Etapa 1, 
necessária para a 
participação da 
equipe master 
masculina 40+  do 
Brasília Vôlei.  
 

2.3.4 

Pagamento da taxa de inscrição da 
equipe master feminina  35 + no 
Campeonato Brasiliense Master FVDF 
Etapa 2 

Taxa 01 01 R$ 300,00 R$ 300,00 

Pagamento da taxa de 
inscrição no 
Campeonato 
Campeonato 
Brasiliense Master 
FVDF Etapa 2, 
necessária para a 
participação da 
equipe master 
feminina 35+  do 
Brasília Vôlei.  
 

2.3.5 

Pagamento da taxa de inscrição da 
equipe master feminina  40 + no 
Campeonato Brasiliense Master FVDF 
Etapa 2 

Taxa 01 01 R$ 300,00 R$ 300,00 

Pagamento da taxa de 
inscrição no 
Campeonato 
Campeonato 
Brasiliense Master 
FVDF Etapa 2, 
necessária para a 
participação da 
equipe master 
feminina 40+  do 
Brasília Vôlei.  
 



 

2.3.6 

Pagamento da taxa de inscrição da 
equipe master masculina 40 + no 
Campeonato Brasiliense Master FVDF 
Etapa 2 

Taxa 01 01 R$ 300,00 R$ 300,00 

Pagamento da taxa de 
inscrição no 
Campeonato 
Campeonato 
Brasiliense Master 
FVDF Etapa 2, 
necessária para a 
participação da 
equipe master 
masculina 40+  do 
Brasília Vôlei.  
 

2.3.7 
Pagamento da taxa de inscrição da 
equipe master feminina na Liga 
Brasiliense de Voleibol Etapa 2 

Taxa 01 01 R$ 500,00 R$ 500,00 

Pagamento da taxa de 
inscrição na Liga 
Beasiliense de 
Voleibol  Etapa 2, 
necessária para a 
participação da 
equipe master 
feminina  do Brasília 
Vôlei.  
 

2.3.8 
Pagamento da taxa de inscrição da 
equipe master feminina na Liga 
Brasiliense de Voleibol Etapa 3 

Taxa 01 01 R$ 500,00 R$ 500,00 

Pagamento da taxa de 
inscrição na Liga 
Beasiliense de 
Voleibol  Etapa 3, 
necessária para a 
participação da 
equipe master 
feminina  do Brasília 
Vôlei.  
 

2.3.9 
Pagamento da taxa de inscrição da 
equipe master feminina na Liga 
Brasiliense de Voleibol Etapa 4 

Taxa 01 01 R$ 500,00 R$ 500,00 

Pagamento da taxa de 
inscrição na Liga 
Beasiliense de 
Voleibol  Etapa 4, 
necessária para a 
participação da 
equipe master 
feminina  do Brasília 
Vôlei.  
 

Valor Total da Etapa 2.3 R$3.300,00 

VALOR TOTAL DA META 2 R$ 118.370,00 
VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO R$ 392.768,28 

 

7. Previsão de Receitas 
 

PREVISÃO DE RECEITAS (inclusive recursos complementares) 

QTD. Nome Receitas 

1 Emenda Parlamentar do Deputado Distrital Rodrigo 
Delmasso 

R$ 392.768,28 

2 Contrapartida R$5.040,00 

Total R$ 397.808,28 

 



 

 
 

Brasília, 23 de maio de 2022 
 
 
 

 
 

 

Jeciane de Melo Thiessen 
Presidente  



 

 
ANEXO I  TABELA DE PARAMETRIZAÇÃO DA SECRETARIA NACIONAL DE ESPORTES – LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE 



 

 

1. Nível superior completo;

2. Especialização na área de gestão esportiva;

3. Experiência de participação em campeonatos regionais ou estaduais na função de chefe de equipe ou similar;

4. Experiência na gestão de projetos por, no mínimo, 2 anos;

1. Classe I

2. Experiência de participação em campeonatos nacionais na função de chefe de equipe ou similar ;

1. Classe I

2.  Experiência de participação em campeonatos internacionais na função de chefe de equipe ou similar;

3. Domínio de língua estrangeira, inglês ou espanhol (leitura, escrita e oral).

1. Classe III
2. Experiência na área de gestão em Comitês Olímpicos, Comitês Paralímpicos, Federações Internacionais, 
Confederações Nacionais, Federações Estaduais, ou Clubes/Associações, por no mínimo 2 anos
3. Experiência como atleta em alto rendimento ou, Conquista de medalha olímpica no desempenho da função de chefe
de equipe.

1. Nível superior completo;
2. Experiência em staff de equipe com participação em campeonatos regionais ou estaduais

3. Experiência na gestão de projetos por, no mínimo, 1 anos;

1. Classe I

2. Experiência em staff de equipe com participação em campeonatos nacionais

1. Classe I

2. Experiência em staff de equipe com participação em campeonatos internacionais

3. Domínio de língua estrangeira, inglês ou espanhol (leitura, escrita e oral).

1. Classe III
2. Experiência na área de gestão em Comitês Olímpicos, Comitês Paralímpicos, Federações Internacionais, 
Confederações Nacionais, Federações Estaduais, ou Clubes/Associações, por no mínimo 2 anos
3. Experiência como atleta em alto rendimento ou, em staff de equipe com conquista de medalha olímpica.
1. Nível superior completo;

2. Experiência em staff de equipe com participação em campeonatos regionais ou estaduais

3. Experiência na gestão de projetos por, no mínimo, 1 ano;

II 1. Classe I

2. Experiência em staff de equipe com participação em campeonatos nacionais

1. Classe I

2. Experiência em staff de equipe com participação em campeonatos internacionais

3. Domínio de língua estrangeira, inglês ou espanhol (leitura, escrita e oral).

1. Classe III
2. Experiência na área de gestão em Comitês Olímpicos, Comitês Paralímpicos, Federações Internacionais, 
Confederações Nacionais, Federações Estaduais, ou Clubes/Associações, por no mínimo 2 anos
3. Experiência como atleta em alto rendimento ou, conquista de medalha olímpica no desempenho da função de chefe
de equipe.
Treinadores medalhistas Olímpicos nos anos de 2008/2012/2016, em modalidades onde o mercado internacional 
apresenta oferta de trabalho diferenciada. Modalidades deste perfil: Basquete, Futebol, Handebol e Voleibol, ou;
Treinadores medalhistas Olímpicos nas últimas 3 edições de Jogos Olímpicos, ou;
Treinadores participantes de Jogos Olímpicos, em pelo menos quatro edições, com conquista de medalha em 2 edições 
entre os anos de 2008 e 2016, ou;
Treinadores medalhistas Olímpicos em, pelo menos, duas edições de Jogos Olímpicos, entre os anos de 2008 e 2016, 
ou;
Treinadores medalhistas em Jogos Olímpicos em uma edição entre os anos de 2012 e 2016;
Treinadores medalhistas em Campeonatos Mundiais em provas olímpicas, em esportes individuais, em, pelo menos, 
duas das três últimas edições, ou;
Treinadores principais, medalhistas em campeonatos mundiais, em esportes coletivos, na categoria adulta, pelo menos 
uma vez desde 2005, ou;

Treinadores de equipes nacionais em, pelo menos, duas edições de torneios mundiais nos últimos 12 anos, ou;
Treinadores medalhistas em torneios continentais nos últimos 12 anos, ou;
Treinadores medalhistas em torneios continentais de categorias de formação nos últimos 12 anos.
Treinadores de equipes nacionais em, pelo menos, duas edições de torneios nacionais nos últimos 12 anos, ou;
Treinadores medalhistas em torneios nacionais nos últimos 12 anos, ou;
Treinadores medalhistas em torneios nacionais de categorias de formação nos últimos 12 anos.

Treinadores que não participaram de competição regional, estadual, nacional, ou internacional. 7,500.00

Currículo 10.380,00

Currículo 7.785,00

Currículo 5.190,00

Currículo 11.290,00

Currículo 8.467,50

Currículo 5.645,00

Currículo 9.590,00

Currículo 7.192,50

Currículo 4.795,00

Currículo 7.600,00

Currículo 5.700,00

Currículo 3.800,00

Currículo 7.780,00

Currículo 5.835,00

Currículo 3.890,00

Preparador Físico A

Analistas de Desempenho A

Fisioterapeuta A

Fisioterapeuta B

Fisioterapeuta C

Auxiliar Técnico A

Auxiliar Técnico B

Auxiliar Técnico C

Assistente Técnico A

Treinador B

Treinador D

Recursos Humanos para Rendimento

Cargos
Teto 

Mensal 
(R$)

II

IV

Classe Requisitos

III 19.176,67

22.680,00

7.120,00

Supervisor de 
Esportes

I 4.000,00

I 12.170,00

Analistas de Desempenho B

Analistas de Desempenho C

** Os salários classes B e C são respectivamente 75% e 50% da classe A.

Treinador A

Treinadores de equipes olímpicas nas ultimas 3 edições de Jogos Olímpicos, que obtiveram entre a 4ª e 6ª colocação em 
esportes individuais ou coletivos, ou;

29,000.00

*Os profissionais devem ser todos da mesma classe do treinador ou inferior.

Assistente Técnico B

Assistente Técnico C

Preparador Físico B

Preparador Físico C

15.673,33

Gerente de 
Esportes

II

IV 13.360,00

III 10.240,00

Treinador C 14,170.00

Coordenador de 
Esportes

I 2.000,00

5.533,33

III 9.066,67

IV 12.600,00

14,170.00


