V JAMBOREE NACIONAL ESCOTEIRO
DETALHAMENTO DE FUNÇÕES EQUIPE DE SERVIÇO

O detalhamento apresentado a seguir visa facilitar ao participante identificar funções para que a
Organização do Evento possa melhor aproveitar seu conhecimento.
O candidato à Equipe de Serviço poderá assinalar até 3 opções preferenciais de função sem que
isso caracterize obrigatoriedade de aceitação por parte da organização do evento. O candidato
tem conhecimento que a organização pode designá-lo para outra função em decorrência de
necessidades do evento.
Após a definição da área onde o candidato irá atuar ele será contatado pelo responsável pela
mesma, ocasião em que receberá maiores informações sobre o trabalho a desempenhar e sobre
o preenchimento do termo do Acordo de Trabalho Voluntário, oficializando assim seu
compromisso. Lembramos que o regime de trabalho é em torno de oito horas diárias, em média,
em escalas definidas pelos coordenadores e turnos que podem ser diurnos e/ou noturnos.
Caso a avaliação do trabalho seja positiva o membro da Equipe de Serviço poderá receber até
20% (vinte porcento) do valor pago na inscrição, após o evento, mediante depósito bancário a ser
feito atendendo indicação informada ao responsável pela Equipe de Serviço no próprio Jamboree.
Precisamos que algumas pessoas estejam presentes no acampamento já no dia 14. Pedimos
àqueles que puderem chegar com antecedência que manifestem tal possibilidade escolhendo
uma função que necessite sua presença com antecedência ou uma função especial que permita
ser complementada por outra. Tais funções possibilitarão uma devolução diferenciada e também
será fornecida alimentação enquanto durar o trabalho adicional.
Agradecemos seu interesse e temos certeza que juntos faremos um grande evento!

REQUISITOS GERAIS DOS CANDIDATOS
• Firmar o Acordo de Trabalho Voluntário a ser celebrado entre o participante e a UEB;
• Ter capacidade de trabalhar em equipe, sob a orientação de seu coordenador, organização
pessoal, interesse pela função e respeito às regras gerais do evento;
• Estar sempre disposto a contribuir para um ambiente alegre, sadio, funcional, motivador e que
gere o interesse dos jovens;
• Zelar pela integridade física e psíquica dos participantes, do patrimônio e dos recursos do
evento, e
• Ser dinâmico, organizado, disciplinado e gostar de trabalhar com jovens.
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APLICAÇÃO DO PROGRAMA – Será detalhado no próximo Boletim.
APRESENTADOR / LOCUTOR (Rádio de Campo)
Perfil do Candidato:
• Ter experiência e/ ou interesse relacionado com o setor de Jornalismo;
• Ser locutor ou aprendiz, em condições de ler e divulgar notícias, reportagens e orientações;
• Ter noções de gravação, edição e produção de áudio;
• Ter condição de operar software de automação de rádio digital, com playlist e breaks;
• Ter conhecimento avançado de Escotismo e conhecer em detalhes o programa do evento;
• Ter excelente domínio da língua portuguesa e ter boa dicção.
Descrição das Funções:
• Planejar a programação da Rádio do Jamboree com músicas, informações e boletins;
• Apresentar a programação da Rádio do Jamboree com músicas, informações e boletins;
• Selecionar músicas para radiodifusão;
• Editar pequenas peças de áudio para inserção na rádio do campo;
• Recepcionar os visitantes e dar acesso aos microfones da rádio do campo, de acordo com o programa.
Apresentador /Locutor
07h00 de domingo até 21h00 de sexta-feira
Percentual devolução: até 20%

Vagas: 4

AUXILIAR ADMINISTRATIVO HOSPITAL
Perfil do Candidato:
• Ter conhecimento básico de informática e digitação;
• Ser educado no trato com pessoas: pacientes e colegas de trabalho.
Descrição das Funções:
• Promover a triagem das informações e preencher planilhas de atendimento, quando o paciente chegar ao
hospital;
• Manter o controle de boletins de atendimento em arquivo;
• Prestar informações sobre os atendimentos no hospital aos interessados, quando forem autorizadas pela
equipe médica;
• Manter o controle de entrada de pessoas estranhas ao atendimento hospitalar;
• Zelar pelos materiais e equipamentos de uso no hospital;
• Reunir e resumir, ao final do evento, em um relatório todos os prontuários efetuados durante o Jamboree.
Auxiliar Administrativo do Hospital
07h00 de domingo até 21h00 de sexta-feira
Percentual devolução: até 20%

Vagas: 6

AUXILIAR DE CONTROLE DE EQUIPE DE SERVIÇO
Perfil do Candidato;
• Ter, preferencialmente, atuado no setor em algum evento escoteiro anterior;
• Ter condições para criar e atualizar planilhas em Excel.
• Saber trabalhar em equipe e ter atitudes de urbanidade no relacionamento com jovens;
• Apresentar-se sempre com discrição, e ter atitudes como ações preventivas, que contribuam para um
ambiente harmonioso;
Descrição das Funções:
• Controlar presença de membros da Equipe de Serviço em suas funções;
• Auxiliar no contato com os Coordenadores de Atividades;
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Auxiliar de Controle de Equipe de Serviço
07h00 de domingo até 21h00 de sexta-feira
Percentual devolução: até 20%

Vagas: 6

AUXILIAR DE RECEPÇÃO (1, 2 e 3)
Breve apresentação: os participantes, com base em escala horária, recepcionarão os inscritos e visitantes.
Perfil do Candidato:
• Ter facilidade de relacionamento com o público participante e com autoridades;
• Ser paciente e estar disposto a atender prestando sempre o melhor serviço; e
• Ser organizado, disciplinado e estar sempre bem apresentado, de traje ou uniforme escoteiro.
Descrição das Funções:
• Turno de 7 horas com intervalo;
• Recepcionar e orientar os participantes e as delegações na chegada ao campo;
• Recepcionar e conduzir autoridades à Secretaria / Sala Vip;
• Orientar quanto as visitas orientadas que serão feitas em horários pré-estabelecidos e acompanhar tais
visitantes;
• Manter o controle de entrada de equipamentos;
• Manter o controle de entrada e saída dos visitantes e demais participantes (juntamente com a segurança);
• Auxiliar na elaboração de relatórios diários de visitantes e autoridades;
• Auxiliar na organização da saída de campo quando do término do evento;
Auxiliar de Recepção 1
14h00 de sábado até 18h00 de domingo
Percentual devolução: até 10% + % outra função

Vagas: 10

Auxiliar de Recepção 2
14h00 de sábado até 21h00 de sexta-feira
Percentual devolução: até 30%

Vagas: 6

Auxiliar de Recepção 3
07h00 de domingo até 21h00 de sexta-feira
Percentual devolução: até 20%

Vagas: 6

AUXILIAR DE SECRETARIA (1, 2 e 3)
Breve apresentação: os participantes, com base em escala horária, farão os serviços gerais da área
atendendo tanto os responsáveis por Grupos Escoteiros quanto os visitantes do evento.
Perfil do Candidato:
• Ter conhecimento na utilização de programas de computação como Word e Excel; e,
• Ter atitudes de urbanidade com pessoas e estar disposto a atender o público participante e visitante
prestando sempre o melhor serviço.
Descrição das Funções:
• Turno de 7 horas com intervalo;
• Atender ao público em geral que venha a necessitar dos serviços da Secretaria;
• Manter atualizado o mapa de distribuição em campo das tropas e participantes;
• Emitir relatórios setorizados das diversas áreas do evento, repassando informações dos participantes aos
diversos coordenadores e chefes de sub-campos;
• Auxiliar na separação e entrega do enxoval aos responsáveis pelos Grupos Escoteiros;
• Ter conhecimento e controle de toda a movimentação em campo dos participantes, quando em atividade;
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• Atender as solicitações procurando manter um espírito de cordialidade;
Auxiliar de Secretaria 1
14h00 de sábado até 18h00 de domingo
Percentual devolução: até 10% + % outra função

Vagas: 10

Auxiliar de Secretaria 2
14h00 de sábado até 21h00 de sexta-feira
Percentual devolução: até 30%

Vagas: 4

Auxiliar de Secretaria 3
07h00 de domingo até 21h00 de sexta-feira
Percentual devolução: até 20%

Vagas: 4

CONTROLADOR DE ALIMENTAÇÃO
Perfil do Candidato:
• Ter conhecimento em organização de festas e jantares
• Ter noções de higiene no manuseio, preparação e serviço dos alimentos.
Descrição das Funções:
• Atuar como observador e verificador de qualidade, quantidades, horários e funcionamento em geral do
restaurante de campo;
• Informar ao coordenador sobre o cardápio, condições de higiene, maneira de servir os alimentos, bem
como do atendimento geral ao público participante nos horários das refeições;
• Auxiliar e orientar a entrada dos participantes no restaurante de campo;
• Acompanhar e auxiliar na distribuição dos alimentos nas bases de programa, quando estas assim
estiverem programadas.
Controlador de Alimentação
07h00 de domingo até 21h00 de sexta-feira
Percentual devolução: até 20%

Vagas: 6

COORDENADOR ESTAÇÃO RADIOAMADOR
(1 para cada banda: 80m, 40m, 20m, 15m, 10m e 2~6 m e um para Satélite e Digital)
Perfil do Candidato:
•
Ser radioamador Classe A, em dia com suas obrigações junto à ANATEL;
•
Ter noções de operação em concursos e eventos, da técnica e também de ética operacional;
•
Saber trabalhar em equipe e acatar determinações da coordenação.
Descrição da Função:
Coordenar a montagem completa e o funcionamento da estação oficial em uma banda;
Definir necessidades e ajudar a providenciar todos os equipamentos necessários à operação;
Controlar o preenchimento e envio dos cartões QSL do Jamboree Nacional.
Coordenador Estação Radioamador
07h00 de domingo até 21h00 de sexta-feira
Percentual devolução: até 20%

Vagas: 7
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DIAGRAMADOR / DESIGNER GRÁFICO
Perfil do Candidato:
• Ter experiência relacionada com diagramação e editoração eletrônica;
• Ter excelente domínio de ferramenta de diagramação e editoração eletrônica (Adobe In Design, Quark ou
Xpress).
Descrição das Funções:
• Diagramar o Jornal Diário do Jamboree;
• Criar lay-outs para serem incluídos em material de divulgação, comunicação do Jamboree e press-kits;
• Acompanhar a pré-impressão e Impressão do material em gráfica.
Diagramador
07h00 de domingo até 21h00 de sexta-feira
Percentual devolução: até 20%

Vagas: 2

EDITOR
Perfil do Candidato:
• Ter experiência e/ ou interesse relacionado com o setor de Jornalismo, redação;
• Ter excelente domínio da língua portuguesa: sintaxe e gramática.
Descrição das Funções:
• Revisar matérias recebidas das equipes de reportagem;
• Pautar com os demais membros da equipe, as edições diárias dos veículos de comunicação do campo:
Jornal, Site, Rádio e TV;
• Auxiliar no processo de compilação de matérias;
• Auxiliar na distribuição dos números do Jornal.
Editor
07h00 de domingo até 21h00 de sexta-feira
Percentual devolução: até 20%

Vagas: 2

EDITOR ASSISTENTE
Perfil do Candidato:
• Ter experiência e/ ou interesse relacionado com o setor de Jornalismo/ redação;
• Ter excelente domínio da língua portuguesa: sintaxe e gramática.
Descrição das Funções:
• Auxiliar na revisão de matérias recebidas das equipes de reportagem;
• Pautar com os demais membros da equipe, as edições diárias dos veículos de comunicação do campo:
Jornal, Site, rádio e TV;
• Auxiliar no processo de compilação de matérias;
• Auxiliar na distribuição dos números do Jornal.
Editor Assistente
07h00 de domingo até 21h00 de sexta-feira
Percentual devolução: até 20%

Vagas: 2
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EDITOR DE VÍDEO
Perfil do Candidato:
•
Ter a edição como hobby ou ser editor de vídeo profissional;
•
Possuir e disponibilizar para seu trabalho o equipamento e os programas de edição não linear
necessários para o bom desempenho de sua função;
•
Saber trabalhar em equipe e acatar determinações da coordenação.
Descrição das Funções:
•
Realizar as edições diárias do evento.
Editor de Vídeo
07h00 de domingo até 21h00 de sexta-feira
Percentual devolução: até 20%

Vagas: 1

ENFERMEIRO
Perfil do Candidato:
• Ser diplomado em curso superior de Enfermagem e estar exercendo a profissão;
• Ser, preferencialmente, membro do Movimento Escoteiro;
• Possuir urbanidade no trato com pessoas e ser disciplinado no cumprimento de suas tarefas e plantões.
Descrição das Funções:
• Auxiliar a coordenar o funcionamento e atendimento do hospital de campo, juntamente com o médico
chefe do hospital;
• Coordenar o serviço de enfermagem;
• Manter controle dos relatórios e planilhas diárias de atendimento;
• Prestar atendimento aos médicos quando necessário;
• Zelar pelo bom uso, segurança e conservação dos aparelhos e equipamentos disponíveis;
• Contribuir para um bom ambiente de trabalho durante seus plantões.
Enfermeiro
07h00 de domingo até 21h00 de sexta-feira
Percentual devolução: até 20%

Vagas: 6

ENGENHEIRO
Perfil do Candidato:
• Ser Engenheiro diplomado ou no ultimo ano de formação, preferencialmente nas áreas Civil, Elétrica e
Hidráulica.
• Ser, preferencialmente, membro do Movimento Escoteiro;
• Ter, preferencialmente, experiência em supervisão de manutenção de condomínios e canteiros de obras;
• Possuir urbanidade no trato com pessoas e ser disciplinado no cumprimento de suas tarefas e plantões.
Descrição das Funções:
• Exercer sua profissão voluntariamente durante o evento;
• Supervisionar as atividades de manutenção das estruturas e instalações existentes;
• Promover um ambiente harmonioso e agradável na área de trabalho, mantendo bom relacionamento com
os demais colaboradores da Gerência de Operações;
• Zelar pelo bom uso e conservação dos materiais e equipamentos disponíveis;

Código 2000

Engenheiro
14h00 de sábado até 21h00 de sexta-feira
Percentual devolução: até 25%

Vagas: 2
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ILUSTRADOR
Perfil do Candidato:
• Ter a ilustração e/ ou desenho como hobby ou ser profissional da área;
• Ter domínio de software usado para a criação, ilustração e digitalização (exemplos: Adobe Illustrator ou
Photoshop);
• Apresentar, previamente, um portfólio em formato digital para ueb.designer@escoteiros.org.br
Descrição das Funções:
• Criar ilustrações para serem incluídas no site e/ ou Jornal de campo;
• Criar ilustrações para serem incluídas em material de divulgação e/ ou comunicação do Jamboree e
press-kits.
Ilustrador
07h00 de domingo até 21h00 de sexta-feira
Percentual devolução: até 20%

Vagas: 3

LIMPEZA E HIGIENE
Perfil do Candidato:
• Ter conhecimentos de conservação e limpeza de ambientes;
• Ter conhecimento de regras de higiene e limpeza de áreas de sanitários e lavatórios;
Descrição das Funções:
• Atuar como elo de ligação entre a coordenação de seu setor e a equipe de limpeza e conservação
especialmente contratada para o evento;
• Manter o controle sobre o recolhimento dos resíduos nas áreas do acampamento e demais eventos
oferecidos;
• Zelar pelos equipamentos disponíveis no seu setor;
• Manter o controle de asseio nos sanitários e lavatórios do Evento, assim como também nas áreas de
circulação;
Limpeza e Higiene
07h00 de domingo até 21h00 de sexta-feira
Percentual devolução: até 20%.

Vagas: 10

MANUTENÇÃO (marcenaria, eletricista, instalador hidráulico)
Perfil do Candidato:
• Ter conhecimentos específicos nas áreas acima;
• Ter, preferencialmente, trabalhado anteriormente em atividades escoteiras no setor a que se propõe;
• Ser organizado e metódico, além de criativo;
• Ser, preferencialmente, membro do Movimento Escoteiro.
Descrição das Funções:
• Atuar em atividades de manutenção das estruturas existentes;
• Zelar pelo material disponível sob sua responsabilidade e do seu setor.

Manutenção
(marcenaria, eletricista, instalador hidráulico).
14h00 de sábado até 21h00 de sexta-feira
Percentual devolução: até 25%

Vagas: 6
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MÉDICO
Perfil do Candidato:
• Ser médico diplomado, com especialização em Pediatria, Medicina Interna, Ortopedia,
Otorrinolaringologia, Clinica Geral, Traumatologia, Cardiologia, Dermatologia, ou outra;
• Ser, preferencialmente, membro do Movimento Escoteiro;
• Disponibilizar equipamentos e instrumentos de uso pessoal, como estetoscópio, medidores de pressão,
lanternas, entre outros, para seu uso quando nos plantões;
• Possuir urbanidade no trato com pessoas e ser disciplinado no cumprimento de suas tarefas e plantões.
Descrição das Funções:
• Exercer sua profissão voluntariamente durante o evento;
• Auxiliar a coordenação do Hospital e dos postos de atendimento avançado durante seus plantões;
• Promover um ambiente harmonioso e agradável na área de trabalho, mantendo bom relacionamento com
os demais colaboradores do Hospital de Campo e postos avançados junto às bases;
• Zelar pelo bom uso e conservação dos materiais e equipamentos disponíveis;
• Cumprir rigorosamente seus plantões de trabalho;
• Contribuir com a arrecadação de medicamentos tipo “amostra grátis” solicitando junto a laboratórios e
disponibilizando-os para a farmácia do Hospital de Campo.
Médico
14h00 de sábado até 21h00 de sexta-feira
Percentual devolução: até 30%

Vagas: 10

OPERADOR DE ALMOXARIFADO
Perfil do Candidato:
• Ter experiência no setor de almoxarifado, de forma profissional ou em eventos escoteiros prévios;
• Ter conhecimento básico de digitação e saber trabalhar com programas Word, Excel e Access;
• Ser organizado e saber se comunicar bem.
Descrição das Funções:
• Atuar no controle, armazenamento e distribuição de materiais, equipamentos e demais produtos de uso do
evento;
• Manter atualizado diariamente o controle de estoque;
• Zelar pela segurança e uso dos equipamentos do evento;
• Atender as determinações do coordenador do setor e procurar contribuir para um ambiente agradável de
trabalho;
• Realizar, durante o evento, pequenas compras solicitadas pelos setores da organização.
• Receber, no final do evento, verificando as condições de entrega, acondicionar e listar os equipamentos
que foram utilizados e que serão somados ao patrimônio da UEB.
Operador de Almoxarifado
14h00 de sábado até 21h00 de sexta-feira
Percentual devolução: até 25%

Vagas: 6

OPERADOR DE CAIXA
Perfil do Candidato:
• Ter domínio com trato de valores e números;
• Ter atitudes de urbanidade com pessoas e ter sociabilidade e educação no relacionamento com o público
participante prestando sempre o melhor serviço.
Descrição das Funções:
• Turno de 5 horas;
• Habilidade no manuseio de dinheiro;
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• Atuar no controle e troca de valores, nos locais definidos, recebendo a moeda Real e trocando-a pela
moeda do Campo;
• Efetuar ao final de cada turno de trabalho a prestação de contas das cédulas movimentadas;
Operador de Caixa
14h00 de sábado até 22h00 de sexta-feira
Percentual devolução: até 25%

Vagas: 4

Operador de Caixa
07h00 de domingo até 12h00 de sábado
Percentual devolução: até 30%

Vagas: 10

OPERADOR DE FOTOGRAFIA DIGITAL
Perfil do Candidato:
• Ter a fotografia digital como hobby ou ser fotógrafo profissional;
• Possuir e disponibilizar para seu trabalho equipamentos de fotografia digital, incluindo máquina fotográfica
digital, cartões de memória e baterias.
Descrição das Funções:
• Fotografar o maior número de momentos e aspectos do IV Jamboree Nacional Escoteiro;
• Acompanhar as atividades do Programa e as demais áreas do evento;
• Fornecer fotos para ilustrar o Jornal de Campo e o website do evento;
• Auxiliar na organização das fotografias para o arquivo da UEB.
Operador de Fotografia Digital
07h00 de domingo até 21h00 de sexta-feira
Percentual devolução: até 20%

Vagas: 4

OPERADOR DE ESTAÇÃO DE RADIOAMADOR
Perfil do Candidato:
•
Ser radioamador licenciado e em dia com suas obrigações junto à ANATEL;
•
Ter noções de operação em concursos e eventos, da técnica e também de ética operacional;
•
Saber trabalhar em equipe e acatar determinações da coordenação.
Descrição da Função:
•
Realizar contatos nas faixas de radioamador de acordo com sua habilitação;
•
Manter registros completos dos comunicados realizados, legíveis e confiáveis;
•
Preencher os cartões QSL dos comunicados realizados e encaminhá-los à coordenação da
estação.
Operador de Estação Radioamador
07h00 de domingo até 21h00 de sexta-feira
Percentual devolução: até 20%

Vagas: 15

OPERADORES DE RÁDIO HT E TELEFONES CELULARES
Perfil do Candidato:
• Ter conhecimento de regras de recarga, funcionamento e saber efetuar pequenos reparos nos
equipamentos de Comunicação;
• Ser comunicativo e articulado.
Descrição das Funções:
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• Ser responsável pela distribuição dos equipamentos aos coordenadores e demais pessoas que
necessitarem de seu uso;
• Manter os equipamentos em condições de uso com recargas de baterias;
• Zelar pela boa utilização e conservação dos equipamentos disponíveis;
• Efetuar pequenos reparos nos equipamentos, caso sejam necessário;
• Contribuir para elaboração de um relatório final de utilizações dos equipamentos, a ser realizado pelo
coordenador do setor.

Operadores de Rádio HT e Telefones Celulares

Vagas: 5

OPERADOR DE SEGURANÇA
Perfil do Candidato:
• Ter, preferencialmente, atuado no setor em algum evento escoteiro anterior;
• Saber trabalhar em equipe e ter atitudes de urbanidade no relacionamento com jovens;
• Apresentar-se sempre com discrição, e ter atitudes como ações preventivas, que contribuam para um
ambiente harmonioso;
• Preferencialmente, ser ou ter sido policial e escotista.
Descrição das Funções:
• Agir preventivamente na segurança interna do acampamento e dos eventos;
• Auxiliar e orientar o público escoteiro nas reuniões gerais e eventos, evitando tumultos e agitações;
• Fazer a segurança interna do patrimônio do evento e das demais áreas do Parque;
• Elaborar relatórios diários de ocorrências e também um geral a cada evento;
• Atender o público escoteiro de maneira cordial e educada, prestando auxílio quando solicitado;
• Informar aos coordenadores possíveis irregularidades no campo ou durante os eventos;

Operador de Segurança
14h00 de sábado até 10h00 de sábado
Percentual devolução: até 30%

Vagas: 40

Operador de Segurança
07h00 de domingo até 10h00 de sábado
Percentual devolução: até 20%

Vagas: 40

OPERADOR DE SOM
Perfil do Candidato:
• Ter conhecimento sobre a instalação, manutenção e operacionalização de aparelhos sonoros na área
central específica e nas demais áreas de acampamento;
• Saber se comunicar bem com as pessoas.
Descrição das Funções:
• Acompanhar e apoiar a instalação prévia aos eventos dos equipamentos nas áreas específicas;
• Operar os equipamentos de som nas áreas específicas;
• Ter condições de orientar os chefes de subcampos, palestrantes, músicos e cantores (no caso das
cerimônias) quanto ao manuseio dos equipamentos, passando lhes informações básicas de
operacionalização, segurança, bom uso e conservação dos equipamentos;
• Contribuir para que o ambiente de trabalho seja harmonioso junto a sua equipe.
Operador de Som
07h00 de domingo até 21h00 de sexta-feira
Percentual devolução: até 20%

Vagas: 4
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OPERADOR DE TRANSPORTE
Perfil do Candidato:
• Possuir, preferencialmente, experiência no setor, em eventos anteriores;
• Saber trabalhar com informática para elaborar e atualizar planilhas de controle do uso de veículos.
Descrição das Funções:
• Manter controle do deslocamento dos veículos em serviço, incluindo os ônibus ligados ao Programa do
evento e demais setores;
• Atuar no estacionamento dos veículos, orientando sua circulação em áreas restritas;
• Manter planilha atualizada com a previsão de chegada e saída do transporte dos Grupos Escoteiros que
participam do evento;
• Apoiar o setor de recepção e manter controle dos veículos utilizados no transporte receptivo no aeroporto
e demais pontos de chegada na cidade.
Operador de Transporte
07h00 de domingo até 21h00 de sexta-feira
Percentual devolução: até 20%

Vagas: 10

OPERADOR DE VÍDEO
Perfil do Candidato:
• Ter a filmagem como hobby ou ser profissional de vídeo;
• Ter noções de edição de vídeo;
• Possua ou providencie equipamentos profissionais para o bom desempenho de seu trabalho;
• Saber trabalhar em equipe e acatar determinações da coordenação.
Descrição da Função:
•
Filmar o maior número de momentos e aspectos do IV Jamboree Nacional;
•
Acompanhar as atividades do Programa e nas demais áreas do evento;
•
Fornecer material para a produção de um vídeo do evento.
Operador de Vídeo
07h00 de domingo até 21h00 de sexta-feira
Percentual devolução: até 20%

Vagas: 3

OPERADOR EM LOJAS DE COMÉRCIO
Perfil do Candidato:
• Ter, preferencialmente, experiência na área comercial de eventos anteriores;
• Possuir hábitos de sociabilidade e educação no relacionamento com o público;
• Ter experiência para tratar com valores.
Descrição das Funções:
• Turno de 5 horas;
• Atender o público em geral atuando nos estabelecimentos comerciais do evento;
• Entregar, receber e vender os produtos de seu estabelecimento;
• Manter controle do estoque de sua base;
• Zelar pelos equipamentos e materiais sob sua responsabilidade ou de sua equipe de trabalho, bem como
pela segurança dos mesmos;
• Cumprir os plantões de trabalho e os horários definidos.
Operador em Lojas de Comércio
14h00 de sábado até 22h00 de sexta-feira
Percentual devolução: até 30%

Vagas: 6
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Operador em Lojas de Comércio
07h00 de domingo até 22h00 de sexta-feira
Percentual devolução: até 20%

Vagas: 15

PRODUTOR DE VÍDEO
Perfil do Candidato:
•
Ser estudante ou profissional de Comunicação;
•
Ter noções de produção audiovisual e os equipamentos utilizados;
•
Saber trabalhar em equipe e acatar determinações da coordenação.
Descrição da Função:
•
Acompanhar, dirigir e facilitar as gravações da atividade;
•
Decupar o material produzido;
•
Auxiliar na edição e pós-produção do vídeo oficial do Jamboree.
Produtor de Vídeo
07h00 de domingo até 21h00 de sexta-feira
Percentual devolução: até 20%

Vagas: 3

RELAÇÕES PÚBLICAS
Perfil do Candidato:
•
Ter experiência em atendimento ao público;
• Ter domínio do Espanhol, Inglês e/ou Francês;
•
Ter habilidade no trato com outras pessoas;
•
Ter conhecimento das normas básicas de protocolo;
•
Ser bem apresentado, sempre de traje ou uniforme escoteiro;
•
Ter um bom conhecimento do Movimento Escoteiro do Brasil, do Escotismo Mundial e do Projeto
Educativo da UEB;
Descrição das Funções:
•
Apresentar aos visitantes e/ou Jornalistas informações sobre o Movimento Escoteiro e detalhes da
organização e programação do evento, procurando salientar os aspectos mais importantes da atividade e
do escotismo;
•
Conhecer bem todo o campo e as programações diárias do Jamboree;
•
Responsabilizar-se pelo grupo de visitantes, enquanto estes estiverem no local do Jamboree;
•
Orientar e colaborar no tratamento protocolar das autoridades e VIPS;
•
Ser o guia dos jornalistas e à equipe de imprensa nas rotas que estão autorizadas dentro do campo
e em lugares em que se realizam atividades;
•
Zelar pelos equipamentos e demais aparelhos sob sua responsabilidade e de seu setor;
•
Auxiliar os repórteres, oportunizando-lhes, auxílio pessoal, equipamentos e materiais para facilitar
seus trabalhos e elaboração de matérias dos eventos;
•
Disponibilizar e explicar aos jornalistas e imprensa o Kit de Imprensa do Jamboree nacional, que
conterá fotos, releases e informações sobre o campo.
Relações Públicas
07h00 de domingo até 21h00 de sexta-feira
Percentual devolução: até 20%

Vagas: 8
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REPORTER
Perfil do Candidato:
•
Ter experiência relacionada com a área de Jornalismo;
•
Possuir redação própria de textos;
•
Pautar e apurar matérias para veiculação;
•
Saber trabalhar em equipe e atender determinações de um editor;
•
Ter conhecimento avançado de Escotismo e conhecer em detalhes o programa do evento;
•
Ter excelente domínio da Língua Portuguesa.
Descrição das funções:
•
Pautar com os demais membros da equipe, as edições diárias dos veículos de comunicação do
campo: Jornal, Site, Rádio e TV;
•
Auxiliar no processo de elaboração e compilação de matérias;
•
Zelar pelos equipamentos e demais aparelhos sob sua responsabilidade e de seu setor;
•
Promover um ambiente harmonioso de trabalho com as pessoas que deve se relacionar;
•
Auxiliar na distribuição dos números do Jornal;
•
Auxiliar na organização o arquivo de matérias aproveitadas (editadas) ou não, para servirem de
histórico do evento.
Repórter
07h00 de domingo até 21h00 de sexta-feira
Percentual devolução: até 20%

Vagas: 10

SALA VIP
Perfil do Candidato:
• Ter experiência em recepção de eventos;
• Ter domínio do Espanhol, Inglês e/ ou Francês;
• Ser bem apresentado, preferencialmente, de traje e ou uniforme escoteiro;
• Conhecer as principais lideranças políticas do país e do Rio de Janeiro;
• Ter conhecimento das normas básicas de protocolo;
• Ter habilidade no trato com outras pessoas;
Descrição das Funções:
• Conhecer bem todo o campo e as programações diárias do Jamboree;
• Acompanhar as autoridades ou VIPS até que sejam apresentadas à equipe de coordenação e lhes
apresentar informações e detalhes sobre o Jamboree;
• Recepcionar as autoridades, VIPS e as delegações na chegada na área dos eventos de Abertura e
Encerramento. Conduzindo-os, até seu respectivo local de participação;
• Orientar e colaborar no tratamento protocolar das autoridades e VIPS;
• Auxiliar na elaboração de relatórios, por evento, de visitantes e autoridades;
• Auxiliar na organização e orientação da saída, quando do término dos eventos.
Sala VIP
07h00 de domingo até 21h00 de sexta-feira
Percentual devolução: até 20%

Vagas: 2

SOCORRISTA
Perfil do Candidato:
• Ter concluído curso de Socorrista e ou de Primeiros Socorros em alguma instituição especializada;
• Ter condições de trabalho em locais distantes que necessitem caminhadas e exposição às intempéries.
Descrição das Funções:
• Atuar na prestação de primeiros auxílios de enfermagem junto às bases de atividade;
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• Orientar a condução dos enfermos e ou acidentados para os postos de atendimento ou ao hospital de
campo;
• Auxiliar junto à equipe hospitalar, quando solicitado;
• Cumprir plantões de trabalho e emitir relatórios de ocorrências diárias;
• Zelar pelos equipamentos e aparelhos disponíveis ao seu setor.
Socorristas
07h00 de domingo até 21h00 de sexta-feira
Percentual devolução: até 20%

Vagas: 15

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Perfil do Candidato:
• Ser diplomado no curso técnico de enfermagem e estar exercendo a profissão;
• Possuir urbanidade no trato com pessoas e ser disciplinado ao cumprir suas tarefas e plantões.
Descrição das Funções:
• Exercer a profissão junto aos pacientes do Hospital de campo e postos avançados;
• Prestar atendimento aos médicos quando necessário;
• Zelar pelo bom uso, segurança e conservação dos aparelhos e equipamentos disponíveis;
• Contribuir para um bom ambiente de trabalho durante seus plantões.
Técnico em Enfermagem
07h00 de domingo até 21h00 de sexta-feira
Percentual devolução: até 20%

Vagas: 12

Curitiba 31 de maio de 2011

Rubem Tadeu Cordeiro Perlingeiro
Diretor Presidente
União dos Escoteiros do Brasil
Presidente do Comitê Organizador
V Jamboree Nacional Escoteiro
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