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Seja selecionador voluntário dos Jogos
Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016

O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e
Paralímpicos Rio 2016 está com inscrições abertas
para profissionais e estudantes que desejam
atuar como voluntários selecionadores. São 2 mil
vagas para trabalhar em 12 cidades pelo Brasil. É
uma oportunidade de participar de um projeto que
selecionará 70 mil pessoas entre 242 mil inscritos a
partir de valores, uma técnica inovadora considerada
tendência na área de recursos humanos.
O selecionador aplicará dinâmicas em grupo
presenciais ou online, para ajudar o Comitê Organizador
a avaliar e selecionar os perfis dos candidatos com
base em valores. É a partir dos valores olímpicos e
paralímpicos alinhados com os do Comitê Rio 2016,
que foi desenhado um formato de interação dinâmico
e envolvente para compor uma avaliação completa.
Nesse sentido, busca-se um perfil do profissional ou
estudante que tenha experiência ou deseje atuar na
área de recrutamento, seleção e treinamento.
O principal requisito é ter habilidade para lidar com
pessoas e conduzir dinâmica em grupo – para
os selecionadores que atuarão com candidatos
estrangeiros de mais de 192 países será necessário
ter inglês fluente. Segundo Luzia Fröhlich, presidente
da ABRH-SC, fazer parte da equipe de um processo
seletivo dessa magnitude é um diferencial no
mercado de trabalho. “Trata-se de uma oportunidade
de participar do maior processo de recrutamento de
voluntários no País, que dispõe de ferramentas de
seleção consagradas no âmbito corporativo”, assegura.
O desenvolvimento de engajamento, seleção,
treinamento e certificação para os selecionadores
foi realizado junto à ABRH (Associação Brasileira de
Recursos Humanos) Brasil com base numa parceria
assinada em 2013. Portanto, os selecionadores
receberão um certificado chancelado pelo Comitê Rio
2016 e pela ABRH Brasil.
Os selecionadores precisam ter disponibilidade para
participar do processo de seleção e treinamento
e estarem aptos a atuar, no mínimo, uma vez por
semana, cinco horas diárias. Além do reconhecimento
pela dedicação, envolvimento e engajamento por ser
voluntário, os selecionadores receberão ajuda de custo
para transporte e alimentação, bem como treinamento
exclusivo, uniforme e o certificado de participação.
Inscreva-se no Rio 2016 e seja
um selecionador Voluntário

Acesse o site www.rio2016.com/
voluntarios, clique em voluntário
selecionador, que abrirá na
página do vagas.com; preencha
o formulário completo e aguarde contato
do Comitê Rio 2016.
facebook.com/ABRHSC
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