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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 candi-
dato tem conhecimento que a organização pode designá-lo para outra função em decorrência das 
necessidades do evento.

A postulação às tarefas pode ser realizada a partir deste link:

https://forms.gle/QDVtyXDPcf8e2tEL8

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.

Embora as atividades do 8º Jamboree Nacional e 2º Caçada Nacional do Ramo Lobinho tenham 
início no dia 11/09, os inscritos na categoria Equipe de Serviços dos eventos devem comparecer à 
reunião de alinhamento que será realizada no dia 10/09 às 20:00 horas a partir de plataforma virtual 
a ser comunicada pela organização do evento próxima a data de sua realizadas.

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 pelas orientações referentes aos processos de proteção infanto-juvenil estabelecidos pela 
organização.

• Ser dinâmico, organizado, disciplinado e gostar de trabalhar com jovens;

• Realizar o curso preparatório “Cyberbullying” disponibilizado no Campo Escola Virtual dos Esco-
teiros do Brasil

• Respeitar as regras de participação contidas no Boletim 1 do 8º Jamboree Nacional Escoteiro e da 
2º Caçada Nacional do Ramo Lobinho
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DETALHAMENTO DAS FUNÇÕES: ATIVIDADES PRÉVIAS

Função: Validadores de Atividades     

Número de Vagas: 10

Perfil do Candidato:

• Ter familiaridade com sistemas, plataformas ou aplicativos funcionem na internet;

• Possuir ou ter acesso à equipamento (computador ou notebook) com acesso à internet;

• Ter, no mínimo, 8 horas disponíveis para execer sua função;

• Ter a disposição de atender e orientar os participantes do evento, com calma e receptividade;

 

Função: Designer

Número de Vagas: 1

Perfil do Candidato:

• Ter familiaridade com criação de peças digitais;

• Possuir ou ter acesso à equipamento (computador ou notebook) com acesso à internet;

• Domínio no uso de softwares gráficos como; e

• Ter, no mínimo, 8 horas disponíveis para exercer sua função

             

Função: Social Media 

Número de Vagas: 1

Perfil do Candidato:

• Ter familiaridade com publicações em redes sociais;

• Ter familiaridade com os conceitos de copywriting e marketing digital;

• Possuir ou ter acesso à equipamento (computador ou notebook) com acesso à internet; e

• Ter, no mínimo, 8 horas disponíveis para execer sua função.
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Função: DJ

Número de Vagas: 6

Perfil do Candidato:

Requisitos da vaga:

• Ter familiaridade com sistemas, plataformas ou aplicativos funcionem na internet;

• Possuir ou ter acesso à equipamento (computador ou notebook) com acesso à internet;

• Ter o Discord Desktop instalado no computador;

• Ter, no mínimo, 8 horas disponíveis para exercer sua função; e

• Ter a disposição de atender e orientar os participantes do evento, com calma e receptividade;

DETALHAMENTO DAS FUNÇÕES: FESTIVAL DAS CULTURAS

Função: MCs

Número de Vagas: 2

Atribuições:

• Conduzir a apresentação do módulo;

• Garantir a atenção dos participantes;

• Ter linguagem dinâmica;

• Ter simpatia e leveza na interação entre o público e os participantes;

• Encantar os participantes e o público;

• Estar alinhado com a produção sobre todas as fases do evento.

Perfil do Candidato:

• Ter bom desempenho na comunicação;

• Ter habilidade em gerenciar possíveis alterações durante o evento (jogo de cintura) ou mesmo 
contratempos;

• Ter uso da linguagem descontraída com clareza;

• Ser autêntico na sua fala;
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• Ter conduta de confiança e serenidade na sua fala;

•  Ser flexível e natural para lidar com os contratempos;

• Ter bom humor e ser positivo em  suas falas;

• Ter capacidade de improvisar.

• Ter familiaridade com sistemas, plataformas ou aplicativos funcionem na internet;

•  Ter computador ou notebook com acesso à internet

• Ter, no mínimo, 4 horas disponíveis para exercer sua função

• Ter  disposição em atender e orientar os participantes do evento, com calma e receptividade.

Função: Auxílio

Número de Vagas: 2

Atribuições:

• Alertar aos participantes sobre condutas inadequadas durante o evento;

• Supervisionar as interações na plataforma onde ocorrerá o evento;

• Reportar-se à coordenação do módulo em caso de dúvidas;

• Acompanhar a programação e auxiliar a produção em coletar as perguntas nas mídias sociais ou 
no chat da plataforma;

• Dar feedback sobre a evolução da programação do evento.

Perfil do Candidato:

• Ter familiaridade com sistemas, plataformas ou aplicativos e funcionamento na internet;

• Possuir computador ou notebook próprio  com acesso à internet;

• Ter, no mínimo, 4 horas disponíveis para exercer sua função;

• Ter a disposição de atender e orientar os participantes do evento, com calma e receptividade;

• Ter bom relacionamento interpessoal e facilidade de diálogo com participantes da faixa etária;

• Ter conhecimento sobre práticas de cyberbullying e como evitá-las.
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DETALHAMENTO DAS FUNÇÕES: PIONEIROS EM AÇÃO

Função: Operador de Módulo – Conhecimento e Prática

Número de Vagas: 42

Perfil do Candidato: 

Possuir habilidades para orientar os pioneiros na execução de tarefas práticas, relacionadas aos 
seguintes temas:

• Escoteiros do Mundo

• Mensageiros da Paz

• Meio ambiente

• Diversidades 

• Inclusão 

• Migração e refúgio

• Espiritualidade

  

DETALHAMENTO DAS FUNÇÕES: COMUNICAÇÃO

Função: Designer

Número de Vagas: 2

Perfil do Candidato:

• Ter familiaridade com criação de peças digitais e diagramação de boletins;

• Domínio no uso de softwares gráficos como Pacote Adobe e Corel;

• Possuir ou ter acesso à equipamento (computador ou notebook) com acesso à internet e sof-
tware licenciado para diagramação, vetorização ou edição; e

• Ter, no mínimo, 8 horas disponíveis para exercer sua função
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Função: Social Media

Número de Vagas: 2

Perfil do Candidato:

• Ter familiaridade com publicações em redes sociais;

• Ter familiaridade com os conceitos de marketing digital;

• Possuir ou ter acesso à equipamento (computador ou notebook) com acesso à internet; e

• Ter, no mínimo, 8 horas disponíveis para exercer sua função.

Função: Jornalista/Redator

Número de Vagas: 2

Perfil do Candidato:

 • Ter familiaridade com produções textuais, textos jornalísticos e releases para imprensa;

• Ter bom conhecimento da língua portuguesa e desejável conhecimento de linguagem para redes 
sociais.

• Possuir ou ter acesso à equipamento (computador ou notebook) com acesso à internet; e

• Ter, no mínimo, 8 horas disponíveis para exercer sua função.

Função: Vídeo

Número de Vagas: 4

Perfil do Candidato:

 • Ter familiaridade com os conceitos de audiovisual;

• Domínio no uso de softwares de edição de vídeo;

• Possuir ou ter acesso à equipamento (computador ou notebook) com acesso à internet e sof-
tware licenciado para edição de vídeo; e

• Ter, no mínimo, 8 horas disponíveis para exercer sua função.
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Função: Fotógrafo

Número de Vagas: 2

Perfil do Candidato:

 • Ter familiaridade com os conceitos de fotografia;

• Domínio no uso de softwares de edição de foto;

• Possuir ou ter acesso à equipamento (computador ou notebook) com acesso à internet e sof-
tware licenciado para edição; e

• Ter, no mínimo, 8 horas disponíveis para exercer sua função.

DETALHAMENTO DAS FUNÇÕES: BUSHCRAFT

Função: Orientador de Atividade

Número de Vagas: 15

Perfil do Candidato:

• Ter familiaridade com plataforma Discord;

• Possuir acesso à internet relativamente estável e ter equipamento (computador ou notebook) 
com fone de ouvido e microfone.

• Ter, no mínimo, 8 horas disponíveis para exercer sua função;

• Agilidade em digitação e resolução de problemas, disposição de atender e orientar os participan-
tes do evento, com calma e receptividade

• Possuir interesse pelo desenvolvimento de atividades relacionadas à temática do Bushcraft

 

Função: Suporte Módulo Bushcraft

Número de Vagas: 30

Perfil do Candidato:

• Ter familiaridade com plataforma Discord;

• Possuir acesso à internet relativamente estável e ter equipamento (computador ou notebook) 
com fone de ouvido e microfone.
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• Ter, no mínimo, 8 horas disponíveis para exercer sua função;

• Agilidade em digitação e resolução de problemas, disposição de atender e orientar os participan-
tes do evento, com calma e receptividade

• Prestar o suporte necessário aos participantes na realização das atividades do módulo.

Função: Apoio Geral 

Número de Vagas: 20

Perfil do Candidato: 

• Ter familiaridade com plataforma Discord;

• Possuir acesso à internet relativamente estável e ter equipamento (computador ou notebook) 
com fone de ouvido e microfone.

• Ter, no mínimo, 8 horas disponíveis para exercer sua função;

• Agilidade em digitação e resolução de problemas, disposição de atender e orientar os participan-
tes do evento, com calma e receptividade

• Apoiar a coordenação do módulo no atendimento de dúvidas e necessidades referentes ao 
desenvolvimento da atividade.

DETALHAMENTO DAS FUNÇÕES: ESCOTEIROS 2.0

Função: Moderador Canal de Suporte Escoteiros online

Número de Vagas: 10

Perfil do Candidato: 

• Ter familiaridade com plataforma Discord;

• Possuir acesso à internet relativamente estável e ter equipamento (computador ou notebook) 
com fone de ouvido e microfone.

• Ter, no mínimo, 8 horas disponíveis para exercer sua função;

• Agilidade em digitação e resolução de problemas, disposição de atender e orientar os participan-
tes do evento, com calma e receptividade
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Função: Moderador Plataforma Escoteiros online

Número de Vagas: 15

Perfil do Candidato: 

• Ter familiaridade com sistemas, plataformas ou aplicativos que funcionem na internet;

• Possuir acesso à internet relativamente estável e ter equipamento (computador ou notebook).

• Ter, no mínimo, 8 horas disponíveis para exercer sua função;

• Ter disposição de atender e orientar os participantes do evento, com calma e receptividade

 

DETALHAMENTO DAS FUNÇÕES: COBRAS

Função: Moderador de Chat

Número de Vagas: 10

Perfil do Candidato:

• Possuir ou ter acesso a equipamento (computador ou notebook) e internet;

• Ter pelo menos 4 horas disponíveis em cada dia do evento para exercer sua função

• Ter disposição de atender e orientar os participantes do evento, com calma e receptividade.

• Ter conhecimento sobre colecionismo escoteiro, nas suas mais diversas formas

• Ter noção de história do escotismo e/ou conhecer a história dos Escoteiros do Brasil;

• Diferencial ter conhecimento sobre Clubes de Colecionismo e/ou ser associado a um;

 

DETALHAMENTO DAS FUNÇÕES: POKESTOP

Perfil Geral:

 A equipe de serviço do Módulo Poke Stop: Check-in do bem estar, será composta por pessoas 
com facilidade na comunicação intergeracional, conhecedoras de temáticas atuais, pró ativas, e 
que acreditem no protagonismo juvenil.
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Perfil específico:

Função: Check in do bem estar

Número de Vagas: 8 

Perfil do Candidato:

• Preferencialmente profissionais da saúde. 

• Saber lidar com jovens, 

• Ter facilidade no diálogo.

• Saber realizar acolhimento humanizado de maneira adequada.

 

Função: Psyduck e Togepi

Número de Vagas: 8 

• Possuir habilidades na plataforma discord e padlet, para controle e diagnóstico

 

Função: Machoke 

Número de Vagas: 10 

• Possuir habilidades com atividades como: yoga, fitdance, meditação, alongamento, vida e ali-
mentação saudável.

Função: Jigglypuff

Número de Vagas: 10 

• Possuir habilidades com a plataforma do evento, que sejam positivas e que conseguem ver o lado 
bom, nas piores situações.

Função: Mewtwo

Número de Vagas: 10 

• Ter interesse pela internet e de falar deste assunto, conhecedores da educação não formal, e de 
metodologias de segurança pessoal nas redes sociais.
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Função: Mrs Mime

Número de Vagas: 10 

• Saber conduzir momentos reflexivos e de autoanálise, conduzir momentos de acolhimento emo-
cional. 

Função: Hypno

Número de Vagas: 10

• Saber conduzir momentos reflexivos e de autoanálise, conduzir momentos de acolhimento emo-
cional. 

 

DETALHAMENTO DAS FUNÇÕES: MUNDO MELHOR

Função: Aplicador de Atividades

Número de Vagas: 40

Perfil do Candidato:

Voluntário que tenha conhecimento de uma ou mais áreas de Mundo Melhor, seu correlacionamento 
com os ODS e o Programa Educativo dos Escoteiros do Brasil. Se torna obrigatório a realização do 
Módulo EAD Mundo Melhor.  

• Possuir ou ter acesso a equipamento (computador ou notebook) e internet;

• Ter pelo menos 8 horas disponíveis em cada dia do evento para exercer sua função

• Ter bom relacionamento interpessoal e facilidade de diálogo com participantes da faixa etária

• Ter conhecimento de uma ou mais  áreas de Mundo Melhor, seu correlacionamento com os ODS e 
o Programa Educativo dos Escoteiros do Brasil.

• Ter conhecimento sobre práticas de cyberbullying e como evitá-las
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Função: Moderador de Chat

Número de Vagas: 30

Perfil do Candidato:

Voluntário que tenha conhecimento de uma ou mais áreas de Mundo Melhor, seu correlacionamento 
com os ODS e o Programa Educativo dos Escoteiros do Brasil. Se torna obrigatório a realização 
do Módulo EAD Mundo Melhor.  Além disso, é requisito que o voluntário tenha conhecimento nas 
atividades de moderação usando a plataforma discord .

• Possuir ou ter acesso a equipamento (computador ou notebook) e internet;

• Ter pelo menos 8 horas disponíveis em cada dia do evento para exercer sua função

• Ter bom relacionamento interpessoal e facilidade de diálogo com participantes da faixa etária

• Ter conhecimento de uma ou mais  áreas de Mundo Melhor, seu correlacionamento com os ODS e 
o Programa Educativo dos Escoteiros do Brasil.

• Ter conhecimento sobre práticas de cyberbullying e como evitá-las

• Ter habilidade e experiência na utilização da plataforma Discord (ou ser treinado para tal)

DETALHAMENTO DAS FUNÇÕES: CERIMÔNIAS

 

Função: Técnico para transmissões

Número de Vagas: 3

Perfil do Candidato:

• Ter conhecimento de sistemas e plataformas para conferências online;

• Ter noção de funcionamento de lives;

• Possuir acesso à internet estável e ter equipamentos necessários para realizar transmissão 
(computador ou notebook, webcam e etc).

• Ter, no mínimo, 8 horas disponíveis para exercer sua função;
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DETALHAMENTO DAS FUNÇÕES: GERAL

Função: Suporte e Apoio às plataformas

Número de Vagas: 15

Perfil do Candidato:

• Ter familiaridade com sistemas e plataformas para conferências online;

• Ter noção de funcionamento de lives;

• Possuir acesso à internet e ter computador ou notebook;

• Ter disposição de atender e orientar os participantes do evento, com calma e receptividade; e

• Ter, no mínimo, 8 horas disponíveis para exercer sua função;

DETALHAMENTO DAS FUNÇÕES: CAÇADA NACIONAL DO RAMO LOBINHO

Função: MODERADOR DE CHAT - FROTAS

Número de Vagas: 20

Atribuições:

• Supervisionar as interações no respectivo canal do Discord

• Alertar aos participantes sobre condutas inadequadas

• Silenciar temporariamente participantes que infrinjam normas de conduta

• Alertar à coordenação de Programa sobre a necessidade de outras sanções a participantes que já 
tenham sido silenciados temporariamente.

Perfil do candidato:

• Possuir ou ter acesso a equipamento (computador ou notebook) e internet;

• Ter pelo menos 4 horas disponíveis em cada dia do evento para exercer sua função

• Ter bom relacionamento interpessoal e facilidade de diálogo com participantes da faixa etária

• Ter habilidade e experiência na utilização da plataforma Discord (ou ser treinado para tal)

• Ter conhecimento sobre práticas de cyberbullying e como evitá-las
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Função: MODERADOR DE CHAT - BIOMAS

Número de Vagas: 10

Atribuições:

• Supervisionar as interações no respectivo canal do Discord

• Alertar aos participantes sobre condutas inadequadas

• Silenciar temporariamente participantes que infrinjam normas de conduta

• Alertar à coordenação de Programa sobre a necessidade de outras sanções a participantes que já 
tenham sido silenciados temporariamente.

• Dirimir dúvidas dos participantes sobre as atividades propostas para o módulo

• Reportar-se à coordenação da área em caso de dúvidas

 Perfil do candidato:

• Possuir ou ter acesso a equipamento (computador ou notebook) e internet;

• Ter pelo menos 4 horas disponíveis em cada dia do evento para exercer sua função

• Ter bom relacionamento interpessoal e facilidade de diálogo com participantes da faixa etária

• Ter habilidade e experiência na utilização da plataforma Discord (ou ser treinado para tal)

• Ter conhecimento sobre práticas de cyberbullying e como evitá-las

• Ter conhecimento sobre o programa do módulo

 

Função: MODERADOR DE CHAT - INSÍGNIA DA CONEXÃO

Número de Vagas: 4

Atribuições:

• Supervisionar as interações no respectivo canal do Discord

• Alertar aos participantes sobre condutas inadequadas

• Silenciar temporariamente participantes que infrinjam normas de conduta

• Alertar à coordenação de Programa sobre a necessidade de outras sanções a participantes que já 
tenham sido silenciados temporariamente.

• Dirimir dúvidas dos participantes sobre as atividades propostas para a conquista da Insígnia

• Reportar-se à coordenação da área em caso de dúvidas
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Perfil do candidato:

• Possuir ou ter acesso a equipamento (computador ou notebook) e internet;

• Ter pelo menos 4 horas disponíveis em cada dia do evento para exercer sua função

• Ter bom relacionamento interpessoal e facilidade de diálogo com participantes da faixa etária

• Ter habilidade e experiência na utilização da plataforma Discord (ou ser treinado para tal)

• Ter conhecimento sobre práticas de cyberbullying e como evitá-las

 

Função: EDITOR DE VÍDEO

Vagas: 2

Atribuições:

• Editar os vídeos que serão enviados para as cerimônias de abertura, encerramento e Flor Verme-
lha

Perfil do candidato:

• Ter habilidade e experiência com programas de edição de vídeo

• Possuir ou ter acesso a equipamento (computador ou notebook) e internet;

• Ter pelo menos 6 horas disponíveis em cada dia do evento para exercer sua função

Função: APRESENTADOR DE WEB-RÁDIO (RÁDIO-BALÃO)

Vagas: 8

Atribuições:

• Receber as sugestões de músicas dos participantes e interações por áudio

• Selecionar as músicas adequadas para a faixa etária dos participantes

• Executar as playlists e interagir com os participantes

Perfil do candidato:

• Possuir ou ter acesso a equipamento (computador ou notebook) e internet

• Ter pelo menos 4 horas disponíveis em cada dia do evento para exercer sua função

• Ter bom relacionamento interpessoal e facilidade de diálogo com participantes da faixa etária

• Ter habilidade e experiência na utilização da plataforma Discord (ou ser treinado para tal)
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Função: SELECIONADOR DE IMAGENS

Número de Vagas: 3

Atribuições:

• Receber e selecionar as imagens enviadas pelos participantes para a montagem do totem virtual

• Fazer o upload das imagens na ferramenta designada pela área de Tecnologia

• Reportar-se à coordenação da área em caso de dúvidas

Perfil do candidato:

• Possuir ou ter acesso a equipamento (computador ou notebook) e internet;

• Ter pelo menos 6 horas disponíveis em cada dia do evento para exercer sua função

Curitiba, 1º de setembro de 2020

Antônio Cosso Neto
Coordenador Geral

Marcelo Margraf
Coordenador Geral

Julia Ribeiro
Coordenadora Geral


