
 

 

INFORMATIVO EDITAL n.º 01/2022 

JORNADA DAS ESTRELAS  

PROGRAMA DE TRANSIÇÃO DE CARREIRA 

 

 

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV, por meio do Edital n.º 01/2022, lança a 2ª turma do 

Programa de Transição de Carreira, que tem como objetivo apoiar o atleta de voleibol que planeja 

iniciar o projeto de transição de sua carreira ou que já encerrou a mesma há no máximo 05 (cinco) 

anos, apostando em seu desenvolvimento integral com a busca por vocação, propósito, 

capacitação e novas experiências.  

 

COMO O PROGRAMA ESTÁ ESTRUTURADO 

O Programa pretende auxiliar o processo de transição e preparação de uma nova carreira de 

forma planejada e coerente com suas aptidões. O Programa é composto por 02 etapas: 

1. Intervenção para Transição de Carreira: 

Atividades para Desenvolvimento de competências socioemocionais e projeto para futura 

carreira, com psicólogos do Grupo de Estudos Olímpicos - GEO, composto por 05 (cinco) 

encontros individuais e 08 (oito) encontros em grupo, à distância, ao longo de 13 (treze) 

semanas.  

2. Educação: 

O atleta que cumprir todas as fases de mentoria, receberá uma Bolsa Integral de Estudos na 

Universidade UNICESUMAR, em curso de graduação ou pós-graduação EAD*. 

(*mediante aprovação no Vestibular da Universidade).  

O atleta poderá participar de experimentações da carreira, sejam elas estágios, programas de 

trainee ou eventos especiais na CBV para que conheça e interaja com as diversas possibilidades 

do mercado. 

 
  



 

 
QUEM PODE PARTICIPAR 
 
Para participar do Programa, o atleta precisará estar no processo de encerramento de sua 

carreira, projetando este momento para os próximos 05 (cinco) anos, ou já ter encerrado a 

carreira nos últimos 05 (cinco) anos.  

Os interessados neste Programa precisarão corresponder aos critérios elencados abaixo: 

a. Ter completado o Ensino Médio, ou equivalente, e possuir o diploma/certificado 

de conclusão.  

b. Ter sido registrado como atleta, em sua modalidade, na Confederação Brasileira 

de Voleibol.  

c. Ter jogado a Superliga A e/ou B em qualquer uma das últimas cinco temporadas 

(para os atletas de Vôlei de Quadra). Salvo os casos em que o atleta comprovadamente 

estiver jogando no exterior nas últimas cinco temporadas. 

d. Ter participado de uma das últimas cinco temporadas do Circuito Brasileiro de 

Vôlei de Praia (para os atletas do Vôlei de Praia).  

e. Ter parado de atuar como atleta, no máximo, há, no máximo, 05 (cinco) anos, a 

contar da data da publicação do Edital do Programa de Transição de Carreira, edição 2022. 

 

 

NÚMERO DE VAGAS 
 

Serão disponibilizadas 20 (vinte) vagas da seguinte forma: 

• 10 (dez) vagas para atletas do Vôlei de Quadra, sendo 05 (cinco) mulheres e 05 (cinco) 

homens; 

• 10 (dez) vagas para atletas do Vôlei de Praia, sendo 05 (cinco) mulheres e 05 (cinco) 

homens;  

 
  



 

 
COMO PARTICIPAR 

 

Para participar do Programa Jornada das Estrelas, edição 2022, o candidato deverá se inscrever 

no site da CBV, na área destinada ao Programa, e enviar os documentos de habilitação solicitados 

para o e-mail jornadadasestrelas@volei.org.br até o dia 30/06/22.  

 

 

CRONOGRAMA 

 

AÇÃO DATA 

Lançamento do Edital 30/05/2022 

Envio das Candidaturas 30/05 a 30/06/22 

Divulgação dos Resultados 05/08/22 

Início das Atividades de Mentoria 15/08/22 

 

 

DÚVIDAS E MAIORES INFORMAÇÕES 

Para mais informações, acesse o Edital do Processo Seletivo ou entre em contato pelo e-mail do 
Jornada das Estrelas: jornadadasestrelas@volei.org.br  
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