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Técnico Desportivo de Tiro com Arco 
Estágio 9 meses 
Cruz Quebrada - Jamor 
 

Descrição da Instituição: 
A Federação Portuguesa de Tiro com Arco, fundada há 50 anos, detém o estatuto de Instituição de 
Utilidade Pública Desportiva. Compete à FPTA regulamentar, coordenar e organizar o quadro 
competitivo nacional e a atividade desportiva dos clubes, nas diferentes disciplinas da modalidade, 
bem como promover o desenvolvimento sustentado do Tiro com Arco em Portugal. 
 

Descrição da Função: 
A reportar à Estrutura Técnica da FPTA, terá como principais responsabilidades: 
- Organização e realização de ações de divulgação e captação de praticantes 
- Ensino de iniciação ao Tiro com Arco 
- Organização de competições desportivas 
- Gestão de meios tecnológicos de organização de provas 
- Apoio ao quadro competitivo nacional 
- Gestão da informação desportiva da modalidade 
- Apoio técnico à criação de clubes 
 

Perfil do Candidato: 
Procuramos candidatos com: 
- Licenciatura em Ciências do Desporto, Gestão do Desporto ou equivalente 
- Fluência em Inglês falado e escrito; bons conhecimentos de Espanhol serão valorizados 
- Domínio de ferramentas informáticas, websites e redes sociais 
- Forte dinamismo, capacidade empreendedora e autonomia 
- Boa capacidade de comunicação 
- Disponibilidade para deslocações e flexibilidade de horários em dias úteis e fins de semana 
- Idade máxima de 30 anos, desempregado e inscrito no Centro de Emprego 
 

Oferta: 
Oferecemos a integração num projeto ambicioso de desenvolvimento do Tiro com Arco em Portugal, 
e a oportunidade de complementar as valências adquiridas com o desenvolvimento de competências 
específicas e experiência de Tiro com Arco. O candidato será enquadrado num estágio remunerado 
de acordo com o previsto na medida estágio emprego regulamentada pela Portaria nº 204-B/2013 de 
18 de junho e revisões posteriores, em regime de full-time durante 9 meses. 
 

Contacto: 
Envie-nos a sua Candidatura com CV através do e-mail: fpta@fpta.pt 
 

Observações: 
Entrada em setembro 2015 
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