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Candidatura FECC 2021-23 

Aviso de Abertura do Curso FIBA/FECC 

 
Ponto UM 

A FPB com a publicação deste aviso, abre a candidatura de acesso ao curso de treinadores FIBA – FECC 
2021-23-. 
A FPB elegerá três treinadores que serão ordenados (1º a 3º) de acordo com os critérios  FIBA e FPB. 
A FPB delega no júri do concurso, a seleção dos candidatos e respetiva ordenação de prioridades. 
A validação dos treinadores é da responsabilidade da direção da FPB. 

Ponto Dois 
As candidaturas serão submetidas à direção da FPB, através do seguinte email: jorgefernandes@fpb.pt 
ou nunomanaia@fpb.pt 
O prazo de submissão das candidaturas termina no dia 7 Fevereiro 2021. 
A candidatura para ser aceite tem de preencher todos requisitos necessários que constam neste aviso 
de abertura. 

Ponto Três 
A FIBA de acordo com a informação (ver anexos), estabelece um limite máximo de 60 treinadores no 
curso. 
Cada federação europeia tem garantido uma inscrição. A segunda e terceira dependerão das vagas e do 
critério FIBA (ficam em lista de espera). 
Se um dos treinadores candidatos selecionado pelo Júri da FPB, for do género feminino, ficam de 
imediato garantidas duas vagas, (critério FIBA).  

Ponto Quatro 
O curso FECC desenvolve-se em três momentos: 

1. Em 2021 - Campeonato Europa sub 16 Masculino 

2. Em 2022 - Campeonato Europa sub 18 Masculino 
3. Em 2023 – Campeonato Europa sub 20 Masculino 

O curso tem a duração de 7 dias em regime de internato. 
Ponto Cinco 

Requisitos para a candidatura: 
1. Treinador/a com o TPTD Grau III válido, com trabalho desenvolvido e a desenvolver 

preferencialmente nos escalões jovens. 
2. O Treinador/a candidato/a, deve comprometer-se a participar nas ações de formação de 

treinadores e nos trabalhos com jogadores jovens promovidas pela FPB.   
3. O candidato/a deve dominar a língua inglesa (oral e escrita). 

4. O treinador/a candidato/a, após validação da FIBA não poderá desistir do curso.  
5. Não são permitidas permutas. 

Condições preferenciais:  
• Treinador/a integrante da Equipa Técnica Nacional (Principal ou Adjunto); 

• Treinador/a/Formador/a em cursos e/ou ações de formação da FPB e com trabalho 
desenvolvido nos escalões de formação; 

• Treinador com trabalho desenvolvido nos escalões de formação e participante em 
ações de formação continua de basquetebol.   
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Ponto Seis 

Apoios: 
1. A FPB suportará os custos da participação - alojamento e viagem - do 1º candidato selecionado 

nos 3 anos do Curso (2021 a 2023) 
2. Em relação aos 2º e 3º candidatos e caso venham a ser aprovados pela FIBA, a FPB suportará 

os seguintes custos: 

• Alojamento no segundo ano do Curso, ou seja, em 2022 

• Alojamento e Viagem no terceiro ano do Curso, ou seja, em 2023 

3. No caso dos candidatos admitidos do género feminino, a federação suportará os custos com 
alojamento e viagem nos 3 anos do curso, em conformidade com as prioridades definidas pela 

FIBA e os objetivos do programa Impulso Feminino da FPB. 

Ponto Sete 
Júri do Concurso:  

• Presidente da ANTB (ou representante) 

• Diretor Técnico Nacional 

• Diretor ENB 

Ponto Oito 
Documentação necessária para a Candidatura: 

• curriculum de treinador e comprovativo do TPTD grau III 

•  funções no âmbito do treino e formação de jovens 

• Carta de Motivação: razões que entende ser justificável a sua seleção  

Ponto Nove 
Datas do processo de candidatura:  
Inicio 11 Janeiro e encerramento: 7 Fevereiro 
Publicação dos resultados do concurso: 14 Fevereiro 
Confirmação do candidato: entre 15 e 18 fevereiro 
Submissão na plataforma On line da FIBA:  até dia 28 de fevereiro 

A direção da FPB 

 

 
 
Ps: em anexo os documentos FIBA/FECC 
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