ABCD
Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem

ABCD CONVIDA
16ª JORNADA ABCD DE FORMAÇÃO PARA A LUTA
CONTRA A DOPAGEM NO ESPORTE
Oficial de Coleta de sangue - BCO
A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem - ABCD convida para 16ª Jornada ABCD de Formação para a Luta
Contra a Dopagem no Esporte - Agentes de Controle de Dopagem – Oficial de Coleta de Sangue - BCO, a ser realizada
em Lauro de Freitas/BA , nos dias 25 a 27 de novembro de 2016.
A 16ª Jornada ABCD, ministrará curso teórico e prático (simulação) de Coleta de Sangue. Todo o conteúdo
do treinamento será baseado nos Padrões Internacionais de Testes e Investigações estabelecidos pela Agência
Mundial Antidopagem – WADA-AMA.
No dia 25/11/2016 acontecerá à etapa teórica, e nos dias 26 e 27/11/2016 realizaremos a etapa prática
definida em norma pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem - ABCD, em conformidade com o Código
Mundial Antidopagem válido a partir de 1º de janeiro de 2015.
Ao final do processo de Certificação, os Agentes de Controle de Dopagem poderão atuar em missões
delegadas pela ABCD, “Em-Competição” e “Fora-de-Competição”, e serão remunerados de acordo com o serviço
prestado.
INSCRIÇÕES
As inscrições para a 16ª Jornada ABCD de Formação Para a Luta Contra a Dopagem no Esporte – BCO,
poderão ser feitas no período de 11 a 16 de novembro de 2016, mediante preenchimento do formulário anexo para
download, que encontra-se disponível no Site da ABCD - WWW.abcd.gov.br e que deverá ser enviado
EXCLUSIVAMENTE para o e-mail BCO – bco@abcd.gov.br, junto com currículo resumido (até duas páginas – fonte
calibri/corpo 11).
REQUISITOS
A 16ª Jornada ABCD de Formação Para a Luta Contra a Dopagem no Esporte – BCO, disponibilizará 06 vagas
e destina-se a profissionais habilitados para a coleta de sangue (FLEBOTOMISTAS). As vagas serão preenchidas por
ordem de chegada das incrições no e-mail bco@abcd.gov.br . Serão valorizados outros conhecimentos e/ou
experiências tais como vivência profissional no Esporte, especializações em Medicina Esportiva, conhecimento de
outros idiomas.
SELEÇÃO
Na primeira etapa da seleção serão analisados os currículos e demais informações. Nesta fase serão
avaliados eventuais conflitos de interesse e familiaridade com o Esporte. Os selecionados pela ABCD receberão um
e-mail confirmando a inscrição e seleção.
Os selecionados serão avisados até o dia 18 de novembro de 2016. Desses, 06 participarão da 16ª Jornada
ABCD de Formação Para a Luta Contra a Dopagem no Esporte – BCO e os demais comporão um banco de
interessados para as próximas Jornadas ABCD.
LOCAL DE REALIZAÇÃO
Data - 25 a 27/11/2016 – Lauro de Freitas/BA
Horário - 25/11/2016 das 9h às 18h
26 e 27/11/2016 - A definir de acordo com horário da competição
Local - Rua Amarilio Thiago dos Santos S/N – B. Praia Ipitanga – Lauro de Freitas /BA
Centro Panamericano de Judô
NOTA
Cada participante é responsável por suas despesas de transporte aéreo e terrestre, hospedagem e
alimentação.

Diga sim ao #JogoLimpo

