TRABALHE COM FUTEBOL NOS EUA!

Sejam bem vindos à maior experiência de suas vidas!
Como funciona o programa?
BRAZILIAN-BASED
SOCCER COACHING

TetraBrazil Soccer Camps
A TetraBrazil é a maior operadora de
camps Brasileiros nos EUA. Presente
em mais de 1400 localidades nos EUA,
com mais de 10 000 alunos e 150
treinadores contratados em 2015.

TetraBrazil Trainers
Caso esteja interessado em trabalhar
Por um período de 5 a 9 meses nos
EUA, o programa Academy Trainers é o
ideal para você. Temos posições para o
período de março a outubro /
novembro.

Viagens Esportivas
A TetraBrazil é especializada na
organização de Viagens Customizadas
para equipes esportivas com o objetivo
de participar de Competições e
Excursões Internacionais.

A TetraBrazil Soccer atua no setor de soccer camps e team
clinics em diversas cidades e estados dos EUA durante
toda a temporada de verão da América do Norte.
Os locais dos camps variam podendo ser realizados em
diferentes estados e cidades norte-americanas. Cada camp
tem a duração de 5 dias, de segunda-feira a sexta-feira,
sendo que os treinadores trabalham com a carga horária de
3 horas pela manhã e 3 horas pela tarde ou à noite.
Durante os camps os treinadores poderão atuar com
alunos entre 3 e 18 anos de idade, incluindo masculino e
feminino. O nível dos alunos poderá variar desde iniciantes
até turmas avançadas e equipes de alto nível. Cada
treinador terá um grupo de alunos para trabalhar de acordo
com seu perfil pessoal e qualificações profissionais.
Ao final de cada camp, na sexta-feira, haverá uma
cerimônia de encerramento e entrega de certificados.

Cada candidato será responsável por pagar a Taxa de
entrevista do Visto J1 na Embaixada ou Consulado
americano. Esta taxa custa $160 dólares americanos –
atualizados no momento da impressão deste documento.
O Departamento de Segurança Interna dos EUA estará
examinando todas as aplicações de maneira minuciosa e
toda a documentação pertinente deverá ser apresentada
nos prazos fixados de acordo com as normas exigidas.

Salário, estadia, alimentação,
transporte e etc?
Os treinadores contratados terão um salário semanal que
vai variar de acordo com as horas trabalhadas e os anos de
trabalho prévio com a empresa. Para os treinadores de
primeiro ano, a política salarial da empresa vai variar de
R$170 - $200, por semana.

Durante quanto tempo posso
trabalhar?

Todos os treinadores de primeiro ano deverão participar do
Programa TetraPrep devendo ser devidamente aprovados
para participar do programa de trabalho na temporada de
2016. Para maiores informações sobre o TetraPrep 2016,
Os treinadores são contratados para trabalhar por períodos Favor visitar:
de 6-14 semanas, dependendo de sua disponibilidade. Os http://www.tetrabrazil.com.br/#!tetraprep/cioh.
contratos em geral se iniciam na segunda quinzena de
maio E podem durar até a última semana de agosto. Todos Toda a estadia e alimentação será realizada em Host
os contratos terminarão em agosto, quando os treinadores Families americanas e não há custo algum para o treinador.
terão a oportunidade de viajar e conhecer outras cidades e
O transporte, enquanto estiver no território doas EUA e à
estados dos EUA, se assim desejarem, antes de
trabalho, será custeado pela empresa através de carros
retornarem ao Brasil / Europa.
alugados que ficarão a disposição de cada grupo de
Os Camps são realizados e organizado pela TetraBrazil em treinadores.
parceria com as mais variadas instituições tais como:
Cada membro da equipe receberá um kit de treinamento
Clubes de Futebol; YMCAs; Departamento de Parques e
Recreação; Escolas de Ensino Médio; etc. Ao final de cada avaliado em mais de US $400, juntamente com o manual
de treinamento da empresa contendo toda a metodologia
semana o treinador / grupo de treinadores, viajará para o
de trabalho da mesma. A TetraBrazil também oferecerá
seu próximo local de trabalho e cidade. Poderão ocorrer
uma apólice de seguro médico abrangente para cobrir cada
viagens significativas entre um local de trabalho e outro e
treinador durante sua estadia.
esta costuma ser uma excelente oportunidade de se
conhecer os EUA e o que suas diversas cidades e estados
tem a oferecer.

Como é o Processo Seletivo?

Que tipo de VISTO vou precisar?
Todos os candidatos aprovados no processo seletivo
precisarão de um Visto J1 concedido pela Embaixada ou
Consulado Americano.

Para mais informações
Visite
www.challengersportsrecruitment.com
ou entre em contato com

JOAO VILLARINHO
jv@tetrabrazil.com
+55 32 8856 0159
ou

LEONARDO MEIRELES
leonardo@tetrabrazil.com
+55 32 3213 4666

A TetraBrazil terá um representante responsável por
assessorar os aprovados desde o momento de
preenchimento dos formulários até o comparecimento na
entrevista do visto no Consulado Americano do Brasil.
O visto J1, em geral, permitirá ao treinador trabalhar para a
TetraBrazil por um período de até 3 meses com um mês
adicional, grace period, para permanecer nos EUA à
turismo, se assim desejar.
Todos os funcionários contratados pela TetraBrazil deverão
cumprir e seguir as normas e requisitos do Departamento
de Segurança Interna dos EUA, devendo ter um passaporte
válido e visto de trabalho antes da partida para os EUA.
Além disso, cada candidato aprovado deverá apresentar
um Certificado de Antecedentes Criminais, emitido pela
Polícia Federal do Brasil.

A inscrição é muito simples, é só acessar o site
www.tetrabrazil.com.br/#!tetraprep/cioh, selecionar a
data que melhor lhe convier a partir da lista fornecida
no site e realizar a inscrição no link:
www.tetrabrazil.wufoo.com/forms/tetra-prep-20152016/
Após a sua inscrição, entraremos em contato por e-mail
com maiores informações sobre o processo seletivo para
que você possa se preparar devidamente para o programa.
Todos os candidatos de primeiro ano deverão participar do
programa TetraPrep. Caso seja aprovado no processo
seletivo – TetraPrep – o candidato receberá um contrato de
trabalho oferecido pela de equipe de recrutamento
TetraBrazil.
Após a assinatura do contrato, a equipe de recrutamento
TetraBrazil enviará maiores detalhes sobre os próximos
passos: passo à passo do Visto J1; reserva de passagens
aéreas e semana de Treinamento no Brasil.

