
  
 
 
 
 
 
 

Curitiba, 10 de Abril de 2018. 
 
 
Ref. Chamada aberta para voluntários integrarem a Equipe Nacional de 
Especialidades.  
 
Estimados irmãos escoteiros,  
 

Visando ampliar o quadro de voluntários para apoio e suporte na Equipe Nacional de 
Especialidades, a União dos Escoteiros do Brasil está lançando uma “chamada aberta” para 
escotistas e dirigentes que estejam interessados em integrar esta equipe. 

 
A Diretoria de Métodos Educativos, juntamente com o Coordenador da Equipe 

Nacional de Especialidades, irão selecionar seis pessoas dentre as que se candidatarem e que 
atenderem o seguinte perfil:  

 
 Estar registrado como Escotista ou Dirigente no ano de 2018; 
 Preferencialmente possuir idade inferior a 30 anos; 

 Interesse em pesquisar e conhecer coisas novas; 
 Ter disponibilidade de tempo para apoiar as ações da Equipe Nacional de 

Especialidades, cumprindo voluntariamente as funções inerentes a função; 
 Ser acessível, comunicando-se regularmente e emitindo pareceres sempre que 

solicitado;  
 Ser capaz de comunicar-se utilizando ferramentas virtuais (reuniões por Skype, 

Facebook e assemelhados).  

 Conhecer o sistema de especialidades, seus principais conceitos e materiais de 
apoio.  

 São considerados diferenciais: 
o Possuir o Nível Básico de Formação (Anel de Gilwell); 
o Estar estudando ou ser formado em áreas correlatas as especialidades 

e suas áreas de conhecimento, preferencialmente: Educação Física, 
Saúde, Comunicação, Informática, Artes, Administração, etc. 

 
O processo de seleção inclui a recomendação da Região Escoteira do candidato/a. 
Os interessados em se candidatar, deverão enviar os documentos abaixo para o e-mail 

programa@escoteiros.org.br até a data de 30 de abril de 2018: 
 

 Nome completo e número de registro; 
 Mini Currículo indicando: 

o Formação acadêmica; 
o Experiência profissional e escoteira; 

 Será verificado no Paxtú a data de conclusão do Nível Básico; 
 Indicar a disponibilidade de tempo que poderá contribuir, caso seja selecionado 

(expresso em média de horas por mês).  
 
Sempre Alerta para Servir! 
 
 
Mauro Lages 
Coordenador da Equipe Nacional de Especialidades 

 
Carmen Barreira 
Diretora de Métodos Educativos  
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