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DETALHAMENTO DE FUNÇÕES DA 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 três 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 das 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 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 - após o encerramento do evento - até 20% (vinte por cento) do valor pago na inscrição, em forma de depósito bancário
na conta informada pelo participante no momento da inscrição no evento pelo SIGUE.
Precisamos que algumas pessoas estejam presentes no acampamento desde o sábado, dia 10 de janeiro.
Pedimos àqueles que puderem chegar com antecedência que manifestem tal possibilidade, escolhendo
uma função que necessite sua presença com antecedência. Tais funções possibilitarão uma devolução
diferenciada e também terão alimentação fornecida 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;
• Ser dinâmico, organizado, disciplinado e gostar de trabalhar com jovens;
• Respeitar as regras de participação contidas no Boletim 1 do VI Jamboree Nacional Escoteiro.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO HOSPITAL
Perfil do candidato:
• Ter conhecimento básico de informática e digitação;
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• 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 em um relatório, ao final do evento, todos os prontuários efetuados durante o
Jamboree.
Auxiliar Administrativo do Hospital - 1
14h de sábado (10/jan)
até 20h30h de sexta-feira (16/jan)
Percentual de devolução: até 30%

Vagas: 2

Auxiliar Administrativo do Hospital – 2
7h de domingo (11/jan)
até 21h de sexta-feira (16/jan)
Percentual de 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 de criar e atualizar planilhas em Excel;
• Saber trabalhar em equipe e ter atitudes de urbanidade;
• Apresentar-se sempre com discrição, e ter atitudes como ações preventivas, que contribuam para
um ambiente harmonioso;
Descrição das funções:
• Controlar a presença de membros da Equipe de Serviço em suas funções;
• Auxiliar no contato com os Coordenadores de Atividades;
• Auxiliar nos programas de turismo aos membros da Equipe de Serviço.
Auxiliar de Controle de Equipe de Serviço
7h de domingo (11/jan)
até 21h de sexta-feira (16/jan)
Percentual de devolução: até 20%

Vagas: 10

AUXILIAR DE SECRETARIA
Perfil do candidato:
• Ter atitudes de urbanidade com as pessoas e estar disposto a atender os participantes e visitantes,
prestando sempre o melhor serviço;
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•Ser organizado.
Descrição das funções:
• Turno de 8 horas;
• Secretaria Geral: atendimento e informações externas e internas, localização de participantes, emissão de 2ª via de crachá, solicitações de saída de campo e demais atividades solicitadas à secretaria.
• Portaria: recepção de visitantes/prestadores de serviço, cadastro, liberação da entrada, registro de
saída e visita guiada.
• Achados e Perdidos: recepção, controle e devolução.
Auxiliar de secretaria
6h de sábado (10/jan)
até 22h de sexta-feira (16/jan)
Percentual de devolução: até 20%

Vagas: 60

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 durante os horários de funcionamento dos refeitórios;
•Possuir noções 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;
•Efetuar a distribuição e recebimento dos tickets de controle na entrada no refeitório;
•Acompanhar e auxiliar na distribuição dos alimentos nas bases do programa do evento.
Controlador de Alimentação
9h de domingo (11/jan)
até 20h30 de sexta-feira (16/jan);
Percentual de devolução: até 20%.

Vagas: 18

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;
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• 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 - 1
Percentual devolução: até 30%
Atuação de 9/1/15 a 17/1/15 às 12 horas

Vagas: 2

Enfermeiro - 2
Percentual devolução: até 20%
Atuação de 11 a 17 de janeiro de 2015

Vagas: 10

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.
Engenheiro - 1
Sexta-feira (9/jan) até
21h de sexta-feira (16/jan)
Percentual de devolução: até 30%

Vagas: 2

Engenheiro - 2
7h de domingo (11/jan)
até 21h de sexta-feira (16/jan)
Percentual de 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:
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• Atuar como elo 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 - 1
14h de sábado (10/jan)
até 20h30 de sexta-feira (16/jan)
Percentual de devolução: até 30%

Vagas: 6

Limpeza e Higiene - 2
7h de domingo (11/jan)
até 21h de sexta-feira (16/jan)
Percentual de devolução: até 20%

Vagas: 14

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 - 1
(marcenaria, eletricista, instalador hidráulico).
Sexta-feira (9/jan) até 21h de sexta-feira (16/jan)
Percentual de devolução: até 30%

Vagas: 6

Manutenção - 2
(marcenaria, eletricista, instalador hidráulico).
Sábado (10/jan) até 21h de sexta-feira (16/jan)
Percentual de devolução: até 20%

Vagas: 14

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
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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 - 1
Percentual devolução: até 30%
Atuação de 9/1/15 a 17/1/15 às 12 horas

Vagas: 1

Médico - 2
Percentual devolução: até 25%
Atuação de 11 a 17 de janeiro de 2015

Vagas: 9

NUTRICIONISTA
Perfil do candidato:
• Graduação em Nutrição;
• Supervisionar a empresa contratada quanto ao processo de produção dos alimentos que serão
fornecidos durante o evento;
• Avaliar o conteúdo nutricional dos alimentos elaborados pela empresa contratada.
Descrição das funções:
• Fiscalizar a produção dos alimentos para que seja cumprida, rigorosamente, a execução do cardápio conforme definido em contrato firmado com a empresa fornecedora;
• Em conjunto com as empresa contratada, elaborar e planejar o cardápio para as dietas especiais;
• Exigir que a empresa contratada cumpra o contrato para produção dos alimentos segundo as normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental.
Nutricionista
8h de domingo (11/jan)
até 21h de sexta-feira (16/jan)
Percentual de devolução: até 20%

Vagas: 3

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:
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• 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 - 1
14h de sábado (10/jan)
até 21h de sexta-feira (16/jan)
Percentual de devolução: até 30%

Vagas: 2

Operador de Almoxarifado - 2
Domingo (11/jan)
até 21h de sexta-feira (16/jan)
Percentual de devolução: até 20%

Vagas: 4

OPERADOR DE ALMOXARIFADO - PROGRAMA
Perfil do candidato:
• Ter experiência no setor de almoxarifado, de forma profissional ou em eventos escoteiros prévios;
• Ser organizado e saber se comunicar bem.
Descrição das funções:
• Atuar no controle, armazenamento e distribuição de materiais dos módulos;
• 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 do Programa
14h de sábado (11/jan)
até 20h30 de sexta-feira (16/jan)
Percentual de devolução: até 20%

Vagas: 3

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 cinco horas;
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•Habilidade no manuseio de dinheiro;
•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 - 1
12h de sábado (10/jan)
até 22h de sexta-feira (16/jan)
Percentual de devolução: até 30%

Vagas: 4

Operador de Caixa - 2
7h de domingo (11/jan)
até 12h de sábado (17/jan)
Percentual de devolução: até 20%

Vagas: 18

OPERADOR DE LAN HOUSE (INTERNET)
Perfil do candidato:
• Ter conhecimento sobre instalação, manutenção e operacionalização de rede para internet 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 nas áreas específicas;
• Contribuir para que o ambiente de trabalho seja harmonioso junto a sua equipe.
Operador de Lan House
8h domingo (11/jan)
até 21h de sexta-feira (16/jan)
Percentual de devolução: até 20%

Vagas: 6

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:
• 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 seja necessário;
• Contribuir para elaboração de um relatório final de utilizações dos equipamentos, a ser realizado
pelo coordenador do setor.
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Operadores de Rádio HT e Telefones Celulares - 1
14h de Sábado (10/jan)
até 21h de sexta-feira (16/jan)
Percentual de devolução: até 30%

Vagas: 2

Operadores de Rádio HT e Telefones Celulares - 2
Domingo (11/jan)
até 21h de sexta-feira (16/jan)
Percentual de devolução: até 20%

Vagas: 4

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.
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 acampamento;
• 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
14h de sábado (11/jan)
até 10h de sábado (17/jan)
Percentual de devolução: até 20%

Vagas: 76

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.
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Operador de Som
Domingo (11/jan)
até 21h de sexta-feira (16/jan)
Percentual de devolução: até 20%

Vagas: 6

OPERADOR EM LOJAS DE COMÉRCIO
Perfil do candidato:
•Ter, preferencialmente, experiência na área comercial e/ou em eventos anteriores;
•Possuir hábitos de sociabilidade e educação no relacionamento com o público;
•Ter experiência para tratar com valores.
Descrição das funções:
•Turno de cinco horas;
•Atender o público em geral atuando no estabelecimento comercial da Loja Escoteira Nacional
(LEN) durante o evento;
•Entregar, receber e vender os produtos da LEN;
•Zelar pelos materiais mantidos no estoque da LEN;
•Cumprir os plantões de trabalho e os horários definidos.
Operador em Lojas de Comércio - 1
12h de sábado (10/jan)
até 22h de sexta-feira (16/jan)
Percentual de devolução: até 30%

Vagas: 8

Operador em Lojas de Comércio - 2
8h de domingo (11/jan)
até 22h de sexta-feira (16/jan)
Percentual de devolução: até 20%

Vagas: 18

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;
• 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.
Socorrista - 1
Percentual devolução: até 30%
Atuação de 9/1/15 a 17/1/15 às 12 horas

Vagas: 2
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Socorrista - 2
Percentual devolução: até 20%
Atuação de 10 a 17 de janeiro de 2015

Vagas: 14

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 - 1
Percentual devolução: até 30%
Atuação de 9/1/15 às
10 horas a 17/1/15 às 12 horas

Vagas: 2

Técnico em Enfermagem - 2
Percentual devolução: até 20%
Atuação de 10 as 10 horas a 17 de janeiro de 2015

Vagas: 10

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;
• 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;
• Acompanhar o grupo de visitantes enquanto estes estiverem no local do Jamboree;
• Orientar e colaborar no tratamento protocolar das autoridades;
• 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;
• Auxiliar os repórteres, facilitando-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
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Nacional, que conterá fotos, releases e informações sobre o campo.
Relações Públicas
15h de sábado (10/jan)
até 21h de sexta-feira (16/jan)
Percentual de devolução: até 30%

Vagas: 3

DESIGNER
Perfil do candidato:
• Ter experiência relacionada com diagramação e editoração eletrônica;
• Ter experiência em criação de peças para redes sociais;
• Ter domínio das ferramentas gráficas (Adobe In Design, Adobe Photoshop e Adobe Illustrator);
• Conhecer o Manual de Identidade Visual dos Escoteiros do Brasil.
Descrição das funções:
• Diagramar o Jornal Diário do Jamboree;
• Criar layouts para serem incluídos em material de divulgação, comunicação do Jamboree
e press-kits;
• Acompanhar a pré-impressão e impressão do material em gráfica.
Designer - 1
15h de sábado (10/jan)
até 21h de sexta-feira (16/jan) Percentual de
devolução: até 30%

Vagas: 1

Designer - 2
10h de domingo (11/jan)
até 21h de sexta-feira (16/jan)
Percentual de devolução: até 20%

Vagas: 2

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
(ex.: Adobe Illustrator e Photoshop);
• Apresentar, previamente, um portfólio em formato digital para 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;
• Ceder o uso das imagens à União dos Escoteiros do Brasil.
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Ilustrador
10h de domingo (11/jan)
até 21h de sexta-feira (16/jan)
Percentual de devolução: até 20%

Vagas: 2

FOTÓGRAFO
Perfil do candidato:
• Ter a fotografia digital como hobby ou ser fotógrafo profissional;
• Apresentar, previamente, um portfólio em formato digital para designer@escoteiros.org.br;
• 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 VI 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;
• Ser disciplinado com o horário da entrega das fotografias;
• Ceder o uso das imagens à União dos Escoteiros do Brasil.
Fotógrafo - 1
13h de sábado (10/jan)
até 21h de sexta-feira (16/jan)
Percentual de devolução: até 30%

Vagas: 4

Fotógrafo - 2
10h de domingo (11/jan)
até 21h de sexta-feira (16/jan)
Percentual de devolução: até 20%

Vagas: 16

REPÓRTER
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;
• Auxiliar na distribuição dos exemplares do Jornal;
• Auxiliar na organização o arquivo de matérias aproveitadas (editadas) ou não, para servirem de
histórico do evento.
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Repórter - 1
13h de sábado (10/jan)
até 21h de sexta-feira (16/jan)
Percentual de devolução: até 30%

Vagas: 3

Repórter - 2
10h de domingo (11/jan)
até 21h de sexta-feira (16/jan)
Percentual de devolução: até 20%

Vagas: 11

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.
Locutor (Rádio do Campo)
10h de domingo (11/jan)
até 21h de sexta-feira (16/jan)
Percentual de devolução: até 20%

Vagas: 2

SOCIAL MEDIA
Perfil do candidato:
• Ter experiência relacionada com a área de comunicação;
• Ter experiência com redes sociais (Facebook, Twitter e Instagram);
• Possuir redação própria de textos;
• Ter conhecimento avançado de Escotismo e conhecer em detalhes o programa do evento;
• Ter excelente domínio da Língua Portuguesa.
Descrição das funções:
• Planejar e programar as ações nas redes sociais;
• Produzir textos e trabalhar em conjunto com a equipe de designers para desenvolver imagens de
acordo com o público alvo;
• Publicar e acompanhar a evolução das postagens.
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Social Media - 1
15h de sábado (10/jan)
até 21h de sexta-feira (16/jan)
Percentual de devolução: até 30%

Vagas: 1

Social Media - 2
10h de domingo (11/jan)
até 21h de sexta-feira (16/jan)
Percentual de devolução: até 20%

Vagas: 2

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 - 1
15h de sábado (10/jan)
até 21h de sexta-feira (16/jan)
Percentual de devolução: até 30%

Vagas: 2

Editor de Vídeo - 2
10h de domingo (11/jan)
até 21h de sexta-feira (16/jan)
Percentual de devolução: até 20%

Vagas: 2

OPERADOR DE VÍDEO
Perfil do candidato:
• Ter a filmagem como hobby ou ser profissional de vídeo;
• Ter noções de edição de vídeo;
• Possuir ou providenciar equipamentos profissionais para o bom desempenho de seu trabalho;
• Saber trabalhar em equipe e acatar determinações da coordenação.
Descrição das funções:
• Filmar o maior número de momentos e aspectos do IV Jamboree Nacional;
• Acompanhar as atividades do Programa e as demais áreas do evento;
• Fornecer material para a produção de um vídeo do evento.
Operador de Vídeo - 1
15h de sábado (10/jan)
até 21h de sexta-feira (16/jan)
Percentual de devolução: até 30%

Vagas: 2
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Operador de Vídeo - 2
10h de domingo (11/jan)
até 21h de sexta-feira (16/jan)
Percentual de devolução: até 20%

Vagas: 3

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 das funções:
• Ter noções de produção audiovisual e os equipamentos utilizados.
Produtor de Vídeo - 1
15h de sábado (10/jan)
até 21h de sexta-feira (16/jan)
Percentual de devolução: até 30%

Vagas: 2

Produtor de Vídeo - 2
10h de domingo (11/jan)
até 21h de sexta-feira (16/jan) Percentual de
devolução: até 20%

Vagas: 3

APLICAÇÃO DO PROGRAMA – MÓDULO: ARTE E ARTESANATO
Descrição do módulo:
Este módulo receberá um Subcampo por período, oferecendo a oportunidade para que os jovens possam trabalhar manualmente, produzindo peças de artesanato, podendo levar uma peça para casa e
outra que será doada para alguma instituição da comunidade. Serão oferecidas vinte oficinas, que
produzirão peças como: garrafas de areia, cerâmica, arte em cipó, macramê, etc.
Perfil do candidato:
• Conhecer e se interessar por artesanato;
• Ter domínio de pelo menos uma das seguintes técnicas ou processos artesanais: madeira, vidro, cerâmica, gesso, espelho, mosaico, parafina, material reciclado, pintura, etc;
• Saber transmitir informações e motivar grupos de pessoas.
Descrição das funções:
• Atuar como aplicador ou facilitador de uma destas oficinas de artesanato;
• Zelar pelo material de sua base, mantendo a área de trabalho em condições de asseio e higiene;
• Motivar os jovens, oferecendo e apresentando as atividades de forma alegre, atrativa e dinâmica,
demonstrando domínio do assunto abordado.
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Módulo Arte e Artesanato
Segunda (12/jan) a sexta-feira
(16/jan), das 7h às 18h
Percentual de devolução: até 20%

Vagas: 30

APLICAÇÃO DO PROGRAMA – MÓDULO: DESAFIO E AVENTURA
Descrição do módulo:
Módulo desenvolvido em meio período do dia, para um Subcampo, nas áreas próximas. Inclui orientação, ultrapassagem de obstáculos, uso de mapa, bússola, cronômetro, etc. Esta atividade terá características de corrida de regularidade, onde cada patrulha irá percorrer trajetos a pé, utilizando uma
bússola para sua orientação, cumprindo tarefas. A cada tarefa cumprida, uma nova é recebida, até o
final do percurso.
Perfil do candidato:
• Ter condições de realizar atividades físicas e não ter restrições para exposição ao sol
por longos períodos;
• Saber transmitir informações e motivar grupos de pessoas;
• Ter conhecimentos de segurança em atividades aventureiras para jovens;
• Ter conhecimentos de primeiros socorros;
• Conhecer e saber transmitir condutas seguras em atividades aventureiras;
• Saber utilizar bússola.
Descrição das funções:
• Atuar como facilitador na execução das diferentes atividades que compõem o módulo;
• Demonstrar a utilização dos equipamentos e instrumentos necessários para a execução segura da
atividade;
• Zelar pelo material que estiver sob sua responsabilidade, recebendo-o e devolvendo-o ao coordenador;
• Contribuir para que sua equipe de trabalho esteja unida, motivada e disposta para desenvolver as
atividades com os participantes.
Módulo Desafio e Aventura
Segunda(12/jan) a sexta-feira (16/jan),
das 7h às 18h
Percentual de devolução: até 20%

Vagas: 50

APLICAÇÃO DO PROGRAMA – MÓDULO ALDEIA GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição do módulo:
A Aldeia Global de Desenvolvimento, composta de várias oficinas divididas em quatro temas principais: Ciência e Tecnologia, Arte e Cultura, Paz e Compreensão, e Saúde e Meio Ambiente. Durante um
dia, dois subcampos poderão participar de duas oficinas por período. Os jovens terão a oportunidade
de participar de pelo menos uma oficina em cada tema.
Perfil do candidato:
• Ter experiência em trabalhos e técnicas de dinâmicas de grupo;
• Ter experiência em uma das seguintes áreas: Ciências, Tecnologias, Ecologia, Relações Humanas,
Teatro, Folclore, Dança, Expressão Corporal, Culinária, Técnicas Domésticas, Decoração, Cidadania,
Paz, Relações Internacionais, entre outras;
• Demonstrar interesse em aumentar conhecimentos sobre o módulo ou
oficina oferecida, após receber a confirmação de seleção.
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Descrição das funções:
• Coordenar ou atuar em oficina onde se desenvolverão atividades relacionadas com as áreas citadas acima;
• Manter o ambiente de trabalho organizado e limpo, zelando pelo bom andamento dos trabalhos;
• Procurar motivar os jovens, oferecendo e apresentando as atividades de forma alegre, atrativa e
dinâmica.
Módulo Aldeia Global de Desenvolvimento
Segunda (12/jan) a sexta-feira (16/jan),
das 7h às 18h
Percentual de devolução: até 20%

Vagas: 50

APLICAÇÃO DO PROGRAMA – MÓDULO: SOMBRA E ÁGUA FRESCA
Descrição do módulo:
Um subcampo, durante um período do dia, visita o Cajueiro (maior cajueiro do mundo) e a praia de
Camurupim, onde realizará algumas atividades.
Perfil do candidato:
• Facilidade de trato com jovens para controle nas áreas de visitação;
• Ter interesse na história do Cajueiro e conhecer técnicas de entretenimento;
• Saber transmitir informações e motivar grupos de pessoas;
• Ter condições de realizar atividades físicas e não ter restrições para exposição ao sol por longos períodos;
• Ter conhecimento de procedimentos de segurança em atividades aquáticas.
Descrição das funções:
• Atuar como controlador da entrada e descida dos ônibus, assim como controlar a visitação no Cajueiro;
• Animar os jovens durante as atividades na praia de Camurupim, com jogos, dinâmicas
e passar informações sobre os locais a serem visitados;
• Orientar os jovens com relação à segurança nas atividades na Praia de Camurupim.
Módulo Sombra e Água Fresca
Segunda (12/jan) a sexta-feira (16/jan),
das 6h às 18h
Percentual de devolução: até 20%

Vagas: 30

APLICAÇÃO DO PROGRAMA – MÓDULO: BRASIL SUSTENTÁVEL
Descrição do módulo:
Cada Subcampo participará em um período do dia, oferecendo aos jovens a possibilidade de trabalhar
em oficinas que ajudem na compreensão de um país sustentável, tais como: energia renovável, reciclagem e reutilização, recuperação ambiental, controle de doenças tropicais, desastres naturais, etc.
Perfil do candidato:
• Ter experiência em trabalhos e técnicas de dinâmicas de grupo;
• Ter experiência em uma das seguintes áreas: doenças tropicais, planejamento urbanístico, energia renovável, sustentabilidade, ecologia, desastres naturais e outros temas relacionados com o meio ambiente;
• Demonstrar interesse em aumentar conhecimentos sobre o módulo ou oficina oferecida, após receber a confirmação de seleção.
Descrição das funções:
• Coordenar ou atuar em oficina onde se desenvolverão atividades relacionadas com as áreas citadas acima;
• Manter o ambiente de trabalho organizado e limpo, zelando pelo bom andamento dos trabalhos;
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• Procurar motivar os jovens, oferecendo e apresentando as atividades de forma alegre, atrativa e dinâmica.
Módulo Brasil Sustentável
Segunda (12/jan) a sexta-feira (16/jan),
das 7h às 18h
Percentual de devolução: até 20%

Vagas: 50

APLICAÇÃO DO PROGRAMA – MÓDULO: SPLASH!
Descrição do módulo:
Dois subcampos participarão de um dia inteiro de atividades aquáticas, jogos de praia e lazer, na Lagoa do Bonfim.
Perfil do candidato:
• Saber nadar;
• Ter noções de salvamento no meio aquático;
• Possuir habilidades para atividades aquáticas e facilidade no trato com jovens para controle em áreas de natação;
• Estar apto para prática de exercícios físicos e não ter restrições para exposição ao sol por longos
períodos;
• Preferencialmente, ter tido experiência na realização ou coordenação de uma atividade semelhante
em eventos de médio-grande porte;
• Ter interesse nas áreas de educação física e entretenimento.
Descrição das funções:
• Colaborar com a organização das atividades;
• Auxiliar com a segurança das atividades e zelar pelo patrimônio do local;
• Receber os jovens, orientá-los e incentivá-los a participar das atividades;
• Receber e devolver o material utilizado ao coordenador;
• Manter o local em boas condições de limpeza, organização e sempre com ótima apresentação.
Módulo Splash!
Segunda (12/jan) a sexta-feira (16/jan),
das 6h às 18h
Percentual de devolução: até 20%

Vagas: 50

APLICAÇÃO DO PROGRAMA – MÓDULO: JOGOS SEM FRONTEIRA
Descrição do módulo:
Os jovens praticarão alguns jogos típicos de várias partes do país, com participação de um Subcampo
por vez a cada período.
Perfil do candidato:
• Ter experiência na aplicação de jogos e técnicas de dinâmicas de grupo;
• Estar apto para prática de exercícios físicos e não ter restrições para exposição ao sol por longos
períodos;
• Saber transmitir informações e motivar grupos de pessoas.
Descrição das funções:
• Atuar como facilitador na execução das diferentes atividades que compõem o módulo;
• Auxiliar com a segurança das atividades e zelar pelo patrimônio do local;
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• Receber os jovens, orientá-los e incentivá-los a participar das atividades;
• Zelar pelo material que estiver sob sua responsabilidade, recebendo-o e devolvendo-o ao coordenador;
• Contribuir para que sua equipe de trabalho esteja unida, motivada e disposta para desenvolver as atividades com os participantes.
Módulo Jogos sem Fronteira
Segunda (12/jan) a sexta-feira (16/jan),
das 7h às 18h
Percentual de devolução: até 20%

Vagas: 60

APLICAÇÃO DO PROGRAMA – MÓDULO: CERIMÔNIAS
Descrição do módulo:
Cerimônias de Abertura e Encerramento, envolvendo a participação de todos, com ênfases próprias
para cada momento.
Perfil do candidato:
• Ser alegre, motivador, criativo e saber organizar eventos;
• Ter noções de cerimônias e decoração;
• Ter conhecimento de uso de recursos audiovisuais e sonoros;
• Ser organizado e ter zelo pelo material disponível para o trabalho;
• Saber transmitir informações e motivar grupos de pessoas.
Descrição das funções:
• Preparar com uma equipe as Cerimônias para os participantes;
• Promover e criar atrativos para que nas atividades os participantes sintam-se no ambiente proposto.
Módulo Cerimônias
Segunda (12/jan) a sexta-feira (16/jan),
das 18h às 24h
Percentual de devolução: até 20%

Vagas: 05

APLICAÇÃO DO PROGRAMA – MÓDULO: ATIVIDADES NOTURNAS
Descrição do módulo:
O módulo é composto das seguintes atividades:
• Feira das Cidades: Atividade noturna, realizada dentro dos próprios subcampos, em que cada tropa
oferece uma mesa de produtos típicos de sua cidade, incluindo comidas e bebidas.
• Noite Escoteira: Uma noite com atividade típica escoteira, Fogo de Conselho, Festival de Canções ou
similar, realizada dentro de cada Subcampo.
• Show musical: Um show musical para todos os participantes, na noite de quarta-feira, na Arena Central.
• Festival do Folclore: Noite de apresentações folclóricas, por subcampo, com apresentações típicas
de cada Estado presente, valorizando os povos que formaram nosso país.
Perfil do candidato:
• Ser alegre, motivador, criativo e saber organizar eventos;
• Ter noções de cerimônias e decoração;
• Ter conhecimento de uso de recursos audiovisuais e sonoros;
• Ser organizado e ter zelo pelo material disponível para o trabalho;
• Saber transmitir informações e motivar grupos de pessoas.
Descrição das funções:
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• Preparar com uma equipe as atividades noturnas para os participantes;
• Promover e criar atrativos para que nas atividades os participantes sintam-se no ambiente proposto.
Módulo Atividades Noturnas
Segunda (12/jan) a sexta-feira (16/jan),
das 15h às 24h
Percentual de devolução: até 20%

Vagas: 25

APLICAÇÃO DO PROGRAMA – MÓDULO: ATIVIDADES ESPECIAIS
Descrição do módulo:
• Atividades de Chegada: são as atividades que os jovens irão desenvolver ao entrar no campo, como
montagem de pórticos, pinturas de bandeiras, decoração de palco, etc.,
• Insígnia das Dunas: mediante a realização de alguns itens e atividades específicas, os jovens poderão conquistar uma insígnia especial, que poderá ser utilizada no vestuário/uniforme escoteiro;
• Espiritualidade e Bosque da Paz: Organização de celebrações religiosas e/ou interconfessionais, e
manutenção de um espaço em que distintas confissões possam atender quem lhes procura, e também
para meditação e reflexão dos participantes do Jamboree.
Perfil do candidato:
• Ter participado de grandes atividades escoteiras;
• Saber transmitir informações e motivar grupos de pessoas;
• Ter conhecimentos de dinâmicas, atividades sociais e do método educativo da UEB.
Descrição das funções:
• Turnos de até oito horas;
• Conduzir ou apoiar as atividades descritas para este módulo;
• Participar na preparação do local para as atividades e motivar a participação dos jovens;
• Orientar e estimular atividades de Espiritualidade e Bosque da Paz;
• Zelar pelo material que estiver sob sua responsabilidade, recebendo-o e devolvendo-o ao coordenador.

Módulo Atividades Especiais
Sábado (10/jan) a sexta-feira (16/jan),
das 8h às 21h
Percentual de devolução: até 20%

Vagas: 20

Curitiba, 9 de setembro de 2014
Marco Aurelio Romeu Fernandes
Diretor Presidente
União dos Escoteiros do Brasil
Presidente do Comitê Organizador
VI JAMBOREE NACIONAL ESCOTEIRO

21

