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FICHA DE CANDIDATURA À

COMISSÃO FISCAL NACIONAL
NOME: RAFAEL MATIAS DE OLVEIRA
ENDEREÇO: Av. T-04, nº1017 – Apto 802, Goiânia/GO
TELEFONES: (62) 98454-9720
EMAILS: faelmatias@gmail.com
REGISTRO UEB 2016: 025014-7
FORMAÇÃO ACADÊMICA:

 MBA Executivo em Liderança e Gestão Empresarial – IPOG, 2016.
 MBA Gestão de Pessoas por Competências & Coaching - IPOG, 2012.
 Ciências Sociais, habilitação em Políticas Públicas - Universidade Federal de Goiás, 2014.
 Biologia - Bacharelado - Pontifícia Universidade Católica de Goiás, 2008.
OCUPAÇÃO PROFISSIONAL: Analista de Negócios / Empresário
VIDA PROFISSIONAL - BREVE RELATO:

Atuo como Analista de Negócios no Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, em
Brasília, emitindo pareceres de viabilidade para a implantação de novas políticas de gestão de
pessoas e recursos do Governo Federal. Também desenvolvo a atividade de coaching político,
possibilitando o desenvolvimento de competências e de uma plataforma políticas para
parlamentares.
Já atuei como Diretor Comercial de uma Instituição de Educação Superior, como Instrutor de
treinamentos de equipes em uma Multinacional de Contact Center, e com consultorias internas e
gestão de projetos.

VIDA ESCOTEIRA (FORMAÇÃO, CARGOS OU FUNÇÕES QUE EXERCEU OU EXERCE, ETC.)

Ingressei no Movimento Escoteiro em 1995. Tive a oportunidade de ser Lobinho, Escoteiro,
Sênior e Pioneiro. Atuei como escotista voluntário Ramo Escoteiro, como assistente de seção e
estive como Membro da Comissão Fiscal, Diretor Secretário e Diretor Administrativo, sempre no
Grupo Escoteiro Goyaz - 9GO. Fui coordenador do Núcleo Regional de Jovens Líderes de Goiás
e sempre estive presente na Região Escoteira, colaborando com a organização de diversas
atividades regionais.
Entre 2013 e 2016 me transferi profissionalmente para o Estado do Ceará, e, a partir de então, fiz
parte do Grupo Escoteiro Eudoro Correa – 25CE, onde atuei como diretor administrativo e
coordenador do ramo pioneiro.

Fiz parte da Equipe Nacional de Relações Institucionais, participando da elaboração do Guia
Prático de Relacionamento Institucional. Também representei os Escoteiros do Brasil no
Conselho Nacional de Juventude-CONJUVE. Nesta representação tive a oportunidade de
conduzir importantes processos: ampliação da União Parlamentar dos Escoteiros do Brasil –
UPEB, estreitando o relacionamento de nossa instituição com a Secretaria Nacional de
Juventude e atuando de maneira direta na organização e divulgação ampla da 3ª Conferência
Nacional de Juventude, realizada em 2015.
Atualmente estou como Conselheiro de Administração Nacional, com mandato encerrando em
Abril deste ano. Enquanto Conselheiro coordeno o GT de Posicionamento Institucional,
trabalhando ativamente na elaboração dos novos textos da Promessa Escoteira que irão
contemplar as demais religiosidades do Brasil. Participei presencialmente de todas as reuniões
do Conselho e de todas as votações e discussões on-line, e atuei de maneira ativa na produção
do Planejamento Estratégico 2017-2023.
Tenho a formação concluída de Nível Avançado, possuindo a Insígnia de Madeira para
Dirigentes. Em 2015 concluí o Curso de Formação – Nível 1 (CF1).

TEXTO DE APRESENTAÇÃO PESSOAL

Estamos crescendo! É notável para todas e todos que os Escoteiros do Brasil estão caminhando
de maneira significativa rumo aos 200 mil associados. Percebo que nosso Planejamento
Estratégico foi extremamente assertivo ao criar esta premissa como eixo transversal. Mas para
garantir este crescimento todos os órgãos precisam trabalhar de maneira alinhada à sua função.
Cabe à Comissão Fiscal Nacional fiscalizar e orientar a gestão do patrimônio e financeira dos
Escoteiros do Brasil. Quanto mais crescermos, mais minuciosos precisaremos ser na gestão de
nosso patrimônio, mais cautelosos precisaremos estar com nossas finanças e mais sinergia será
necessária entre os diferentes órgãos da Associação.
Como membro da Comissão Fiscal Nacional, irei analisar de maneira atenta e minuciosa os
balancetes mensais emitidos pela Diretoria Executiva Nacional, encaminhando ao Conselho de
Administração Nacional pareceres que irão facilitar a definição das estratégias de crescimento de
nossa Associação.

DECLARAÇÃO DE CANDIDATURA
Declaro que estou candidatando-me a ocupar uma vaga de Membro da Comissão Fiscal Nacional, nos
termos estabelecidos pelo Estatuto da União dos Escoteiros do Brasil.
Data:

Assinatura:
03/04/2017

Importante: As Fichas de Candidaturas deverão ser encaminhadas ao Escritório Nacional da União
dos Escoteiros do Brasil, via Correios (A/C do Departamento Jurídico) ou por meio digital para
juridico@escoteiros.org.br, até às 18 horas (horário oficial de Brasília) do dia 3 de abril de 2017,
sob pena de indeferimento da candidatura.

