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Queridos escoteiros e escoteiras,

Estamos há quase oito meses do JamCam, o tempo passa muito rápido, e num piscar de olhos estaremos 

nos encontrando para um acampamento que promete ser especial e inesquecível.

O Equador se prepara para nos receber com muita vibração, alegria, apresentando suas lindas paisagens, 

tradições e gastronomia. Guayaquil será a cidade que receberá os escoteiros, com seu clima agradável e 

uma programação com atividades de muita aventura, descobertas, trocas, integração, cooperação e uma 

oportunidade ímpar de expandir os laços de amizade entre os participantes.

 

Argentina, Colômbia, Costa Rica, Equador, Estados Unidos, Guatemala, Itália, México, Nicarágua, Panamá, 

Paraguai, Peru, Venezuela e Brasil estão com participação con�rmada. Convido você para, junto a mim, 

compor o nosso contingente para vivenciarmos esta experiência única. Como um velho amigo escoteiro 

disse certa vez, “Jamboree é uma grande festa organizada em que a união e a fraternidade são o consenso 

de todos”. Por isso, não perca esta oportunidade!

Sempre alerta para servir!

Lidia Ikuta

Chefe do Contingente Brasileiro

JamCam 2017
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Guayaquil: a cidade sede

 

O 15º Jamboree Interamericano Escoteiro e o 2º Camporee Interamericano Escoteiro, ou JamCam do Equa-
dor, se dará entre os dias 27 de dezembro de 2016 e 2 de janeiro de 2017, no parque Samanes, na cidade 
de Guayaquil, Equador.

Santiago de Guayaquil, a cidade mais povoada do Equador com mais de 2,5 milhões de habitantes, �ca na 
província de Guayas, a 450 quilômetros de Quito, a capital do país. Fundada em 1534, Guayaquil é histori-
camente conhecida como um dos berços da independência equatoriana, um dos lugares onde se forjou o 
que hoje conhecemos como República do Equador.

Guayaquil é uma cidade cosmopolita, dinâmica, onde o comércio é uma das principais fontes de renda, 
junto com o turismo e agricultura. É o coração �nanceiro do Equador e tem o maior porto do país.

O clima de Guayaquil é quente e tropical, com temperaturas médias que oscilam entre os 25 e 28 graus 
celsius. Duas correntes marítimas convergem lá: El Niño (corrente quente) e Humbold (corrente fria). A 
cidade tem duas temporadas: uma quente, úmida e chuvosa, que vai de dezembro a abril; e outra mais 
seca, que vai de maio a dezembro.

O principal atrativo da cidade é o “Malecón 2000” (ou Malecón Simón Bolivar), um ambicioso projeto de 
regeneração urbana nas margens do rio Guayas. Este calçadão começa no antigo mercado sul, hoje conhe-
cido como Palácio de Cristal, e durante o trajeto se encontram vários lugares de entretenimento como 
jardins, restaurantes, armazéns e vários monumentos históricos. O monumento mais representativo é a “La 
Rotonda”, um ícone da cidade que representa a entrevista entre José de San Martin e Simón Bolivar, que 
marcou o início da independência sul-americana. Também é possível visitar a “Torre Morisca ou Torre del 
Reloj”, construída em 1930. 

No �m do calçadão se encontram o Museu Antropológico e o de Arte Contemporânea, aos pés do emble-
mático “Cerro Santa Ana”. Esta colina é um dos mirantes naturais da cidade e você pode acessá-la depois 
de subir 456 degraus, sendo localizada ao lado das casas coloridas do bairro Las Peñas. No cume da colina 
se encontra uma pequena e encantadora igreja e um farol onde se tem uma impressionante vista da cidade 
e do rio Guayas.

Nos arredores de Guayaquil se encontra o Parque Histórico, um parque grande que conta com um peque-
no zoológico onde estão expostas espécies emblemáticas da região. Há um trajeto de madeira que passa 
por uma �oresta de mangue. O Parque Histórico Guayaquil tem uma área onde construíram casas que 
reproduzem as construções guayaquilenas do início do século XX. Aqui se conhece parte da história da 
cidade, que teve uma de suas maiores épocas de esplendor com o “boom” do cacau, no �nal do século XIX 
e início do século XX.

No centro da cidade há outras atrações, como a Catedral e o parque Seminário. A Catedral 
é uma igreja gótica construída no século XIX, e do lado de fora se encontra o parque Semi-
nário, também conhecido como “Parque de las Iguanas”. Este deve ser o único lugar do 
mundo onde os iguanas passeiam sem problemas por um sítio urbano – este é, sem 
dúvida, um atrativo único da cidade.

Perto de Guayaquil é possível viver experiências de aventura e natureza. A cidade está rodeada de praias 
onde se praticam esportes aquáticos como: surf, mergulho, snorkeling, etc., assim como bosques tropicais 
úmidos, rios e cachoeiras para realizar trekking, cavalgadas, canyoning, rafting, etc.

Manta, Salinas, Cuenca, Bucay são cidades perto de Guayaquil que poderão ser visitadas dentro do progra-
ma do JamCam.

A participação brasileira no JamCam será organizada por meio do Escritório Nacional dos Escoteiros do 
Brasil, e estará sob a responsabilidade de um comitê escolhido pela Diretoria Executiva Nacional. Este 
comitê terá como chefe do contingente brasileiro Lídia Ikuta, sua adjunta Lia Kaori, Patrícia Otachi como 
chefe de campo, a médica Chang Yen-Li Chain, e Cleide Pires de Jesus, enfermeira. 

Cada Diretoria Regional poderá designar, em conjunto com o Chefe do Contingente Brasileiro, um Respon-
sável ao qual caberá contribuir com a Organização do nosso Contingente na fase pré-evento repassando 
informações do JamCam às Unidades Escoteiras Locais e demais interessadas, gerenciando e facilitando a 
montagem das patrulhas e tropas, bem como outras funções que lhe forem atribuídas. A realização de tal 
tarefa não garante a participação no evento na condição de Sta� da Associação.

Para obter informações, sanar dúvidas, assistir aos vídeos, complementar e esclarecer possíveis dúvidas, 
acesse os links abaixo:

• Facebook o�cial do evento: /jamcam2017
• Facebook o�cial dos brasileiros no evento: /BrasilnoJamCam
• Blog: brasilnojamcam.blogspot.com
• Site Escoteiros do Brasil: http://escoteiros.org.br/agenda/evento_detalhe.php?id=132
• E-mail: jamcam@escoteiros.org.br 

A Equipe Internacional de Serviço (EIS) é formada por um conjunto de membros ativos e bene�ciários 
maiores de 18 anos, que trabalharão com a �nalidade de assegurar um bom desenvolvimento do evento.

A organização do Equador limitou as vagas de EIS e com o número de brasileiros inscritos, já atingimos a 
cota. Por esse motivo no momento as inscrições estão encerradas.

Será criada uma lista de espera, caso haja desistência ou abertura de novas vagas, de 
acordo com o número de inscrições de jovens participantes.

Caso você tenha interesse em entrar para a lista de espera da EIS, por favor, envie um 
e-mail para eventos@escoteiros.org.br, informando:

• Nome completo;
• Registro escoteiro;
• Grupo escoteiro com o numeral;
• Região Escoteira;
• Área de atuação desejável (conforme tabela a seguir).

 
Informamos que está encerrado o envio de candidaturas para a lista de espera à Equipe de Serviço.
Alertamos aos já inscritos que não está garantida a sua participação no JamCam, e solicitamos que aguar-
dem retorno da Comissão Organizadora para a efetivação das inscrições.

Solicitamos aos membros da EIS que já estão inscritos que acessem a aba de eventos no “Meu Sigue”  na 
categoria “funç ões” e indiquem 3 áreas de atuação desejável, conforme a tabela abaixo. O departamento 
de desenvolvimento humano do JamCam atribuirá a cada um da equipe uma função de trabalho. Se 
respeitará a escolha feita no registro, porém, não há garantia de que todos serão designados para a área 
escolhida. Alguns membros poderão receber uma atribuição que não se encontrava dentro das suas esco-
lhas. Todos os membros da EIS deverão estar prontos para servir.

Em alguns casos, será solicitado ao membro da EIS chegar dias antes do início do evento ou a permanecer 
depois do encerramento. 

Nas áreas onde se requerem habilidades pro�ssionais, os membros da EIS deverão apresentar documenta-
ção relevante ou certi�cados que garantam essas habilidades para o escritório do JamCam, por meio da 
União dos Escoteiros do Brasil.
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Coordenação e organização do contingente brasileiro para o JamCam 2016/17

Coordenadores Regionais

Comunicação

Equipe Internacional de Serviço

O 15º Jamboree Interamericano Escoteiro e o 2º Camporee Interamericano Escoteiro, ou JamCam do Equa-
dor, se dará entre os dias 27 de dezembro de 2016 e 2 de janeiro de 2017, no parque Samanes, na cidade 
de Guayaquil, Equador.

Santiago de Guayaquil, a cidade mais povoada do Equador com mais de 2,5 milhões de habitantes, �ca na 
província de Guayas, a 450 quilômetros de Quito, a capital do país. Fundada em 1534, Guayaquil é histori-
camente conhecida como um dos berços da independência equatoriana, um dos lugares onde se forjou o 
que hoje conhecemos como República do Equador.

Guayaquil é uma cidade cosmopolita, dinâmica, onde o comércio é uma das principais fontes de renda, 
junto com o turismo e agricultura. É o coração �nanceiro do Equador e tem o maior porto do país.

O clima de Guayaquil é quente e tropical, com temperaturas médias que oscilam entre os 25 e 28 graus 
celsius. Duas correntes marítimas convergem lá: El Niño (corrente quente) e Humbold (corrente fria). A 
cidade tem duas temporadas: uma quente, úmida e chuvosa, que vai de dezembro a abril; e outra mais 
seca, que vai de maio a dezembro.

O principal atrativo da cidade é o “Malecón 2000” (ou Malecón Simón Bolivar), um ambicioso projeto de 
regeneração urbana nas margens do rio Guayas. Este calçadão começa no antigo mercado sul, hoje conhe-
cido como Palácio de Cristal, e durante o trajeto se encontram vários lugares de entretenimento como 
jardins, restaurantes, armazéns e vários monumentos históricos. O monumento mais representativo é a “La 
Rotonda”, um ícone da cidade que representa a entrevista entre José de San Martin e Simón Bolivar, que 
marcou o início da independência sul-americana. Também é possível visitar a “Torre Morisca ou Torre del 
Reloj”, construída em 1930. 

No �m do calçadão se encontram o Museu Antropológico e o de Arte Contemporânea, aos pés do emble-
mático “Cerro Santa Ana”. Esta colina é um dos mirantes naturais da cidade e você pode acessá-la depois 
de subir 456 degraus, sendo localizada ao lado das casas coloridas do bairro Las Peñas. No cume da colina 
se encontra uma pequena e encantadora igreja e um farol onde se tem uma impressionante vista da cidade 
e do rio Guayas.

Nos arredores de Guayaquil se encontra o Parque Histórico, um parque grande que conta com um peque-
no zoológico onde estão expostas espécies emblemáticas da região. Há um trajeto de madeira que passa 
por uma �oresta de mangue. O Parque Histórico Guayaquil tem uma área onde construíram casas que 
reproduzem as construções guayaquilenas do início do século XX. Aqui se conhece parte da história da 
cidade, que teve uma de suas maiores épocas de esplendor com o “boom” do cacau, no �nal do século XIX 
e início do século XX.

No centro da cidade há outras atrações, como a Catedral e o parque Seminário. A Catedral 
é uma igreja gótica construída no século XIX, e do lado de fora se encontra o parque Semi-
nário, também conhecido como “Parque de las Iguanas”. Este deve ser o único lugar do 
mundo onde os iguanas passeiam sem problemas por um sítio urbano – este é, sem 
dúvida, um atrativo único da cidade.

 

Perto de Guayaquil é possível viver experiências de aventura e natureza. A cidade está rodeada de praias 
onde se praticam esportes aquáticos como: surf, mergulho, snorkeling, etc., assim como bosques tropicais 
úmidos, rios e cachoeiras para realizar trekking, cavalgadas, canyoning, rafting, etc.

Manta, Salinas, Cuenca, Bucay são cidades perto de Guayaquil que poderão ser visitadas dentro do progra-
ma do JamCam.

A participação brasileira no JamCam será organizada por meio do Escritório Nacional dos Escoteiros do 
Brasil, e estará sob a responsabilidade de um comitê escolhido pela Diretoria Executiva Nacional. Este 
comitê terá como chefe do contingente brasileiro Lídia Ikuta, sua adjunta Lia Kaori, Patrícia Otachi como 
chefe de campo, a médica Chang Yen-Li Chain, e Cleide Pires de Jesus, enfermeira. 

Cada Diretoria Regional poderá designar, em conjunto com o Chefe do Contingente Brasileiro, um Respon-
sável ao qual caberá contribuir com a Organização do nosso Contingente na fase pré-evento repassando 
informações do JamCam às Unidades Escoteiras Locais e demais interessadas, gerenciando e facilitando a 
montagem das patrulhas e tropas, bem como outras funções que lhe forem atribuídas. A realização de tal 
tarefa não garante a participação no evento na condição de Sta� da Associação.

Para obter informações, sanar dúvidas, assistir aos vídeos, complementar e esclarecer possíveis dúvidas, 
acesse os links abaixo:

• Facebook o�cial do evento: /jamcam2017
• Facebook o�cial dos brasileiros no evento: /BrasilnoJamCam
• Blog: brasilnojamcam.blogspot.com
• Site Escoteiros do Brasil: http://escoteiros.org.br/agenda/evento_detalhe.php?id=132
• E-mail: jamcam@escoteiros.org.br 

A Equipe Internacional de Serviço (EIS) é formada por um conjunto de membros ativos e bene�ciários 
maiores de 18 anos, que trabalharão com a �nalidade de assegurar um bom desenvolvimento do evento.

A organização do Equador limitou as vagas de EIS e com o número de brasileiros inscritos, já atingimos a 
cota. Por esse motivo no momento as inscrições estão encerradas.

Será criada uma lista de espera, caso haja desistência ou abertura de novas vagas, de 
acordo com o número de inscrições de jovens participantes.

Caso você tenha interesse em entrar para a lista de espera da EIS, por favor, envie um 
e-mail para eventos@escoteiros.org.br, informando:

• Nome completo;
• Registro escoteiro;
• Grupo escoteiro com o numeral;
• Região Escoteira;
• Área de atuação desejável (conforme tabela a seguir).

 
Informamos que está encerrado o envio de candidaturas para a lista de espera à Equipe de Serviço.
Alertamos aos já inscritos que não está garantida a sua participação no JamCam, e solicitamos que aguar-
dem retorno da Comissão Organizadora para a efetivação das inscrições.

Solicitamos aos membros da EIS que já estão inscritos que acessem a aba de eventos no “Meu Sigue”  na 
categoria “funç ões” e indiquem 3 áreas de atuação desejável, conforme a tabela abaixo. O departamento 
de desenvolvimento humano do JamCam atribuirá a cada um da equipe uma função de trabalho. Se 
respeitará a escolha feita no registro, porém, não há garantia de que todos serão designados para a área 
escolhida. Alguns membros poderão receber uma atribuição que não se encontrava dentro das suas esco-
lhas. Todos os membros da EIS deverão estar prontos para servir.

Em alguns casos, será solicitado ao membro da EIS chegar dias antes do início do evento ou a permanecer 
depois do encerramento. 

Nas áreas onde se requerem habilidades pro�ssionais, os membros da EIS deverão apresentar documenta-
ção relevante ou certi�cados que garantam essas habilidades para o escritório do JamCam, por meio da 
União dos Escoteiros do Brasil.
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O 15º Jamboree Interamericano Escoteiro e o 2º Camporee Interamericano Escoteiro, ou JamCam do Equa-
dor, se dará entre os dias 27 de dezembro de 2016 e 2 de janeiro de 2017, no parque Samanes, na cidade 
de Guayaquil, Equador.

Santiago de Guayaquil, a cidade mais povoada do Equador com mais de 2,5 milhões de habitantes, �ca na 
província de Guayas, a 450 quilômetros de Quito, a capital do país. Fundada em 1534, Guayaquil é histori-
camente conhecida como um dos berços da independência equatoriana, um dos lugares onde se forjou o 
que hoje conhecemos como República do Equador.

Guayaquil é uma cidade cosmopolita, dinâmica, onde o comércio é uma das principais fontes de renda, 
junto com o turismo e agricultura. É o coração �nanceiro do Equador e tem o maior porto do país.

O clima de Guayaquil é quente e tropical, com temperaturas médias que oscilam entre os 25 e 28 graus 
celsius. Duas correntes marítimas convergem lá: El Niño (corrente quente) e Humbold (corrente fria). A 
cidade tem duas temporadas: uma quente, úmida e chuvosa, que vai de dezembro a abril; e outra mais 
seca, que vai de maio a dezembro.

O principal atrativo da cidade é o “Malecón 2000” (ou Malecón Simón Bolivar), um ambicioso projeto de 
regeneração urbana nas margens do rio Guayas. Este calçadão começa no antigo mercado sul, hoje conhe-
cido como Palácio de Cristal, e durante o trajeto se encontram vários lugares de entretenimento como 
jardins, restaurantes, armazéns e vários monumentos históricos. O monumento mais representativo é a “La 
Rotonda”, um ícone da cidade que representa a entrevista entre José de San Martin e Simón Bolivar, que 
marcou o início da independência sul-americana. Também é possível visitar a “Torre Morisca ou Torre del 
Reloj”, construída em 1930. 

No �m do calçadão se encontram o Museu Antropológico e o de Arte Contemporânea, aos pés do emble-
mático “Cerro Santa Ana”. Esta colina é um dos mirantes naturais da cidade e você pode acessá-la depois 
de subir 456 degraus, sendo localizada ao lado das casas coloridas do bairro Las Peñas. No cume da colina 
se encontra uma pequena e encantadora igreja e um farol onde se tem uma impressionante vista da cidade 
e do rio Guayas.

Nos arredores de Guayaquil se encontra o Parque Histórico, um parque grande que conta com um peque-
no zoológico onde estão expostas espécies emblemáticas da região. Há um trajeto de madeira que passa 
por uma �oresta de mangue. O Parque Histórico Guayaquil tem uma área onde construíram casas que 
reproduzem as construções guayaquilenas do início do século XX. Aqui se conhece parte da história da 
cidade, que teve uma de suas maiores épocas de esplendor com o “boom” do cacau, no �nal do século XIX 
e início do século XX.

No centro da cidade há outras atrações, como a Catedral e o parque Seminário. A Catedral 
é uma igreja gótica construída no século XIX, e do lado de fora se encontra o parque Semi-
nário, também conhecido como “Parque de las Iguanas”. Este deve ser o único lugar do 
mundo onde os iguanas passeiam sem problemas por um sítio urbano – este é, sem 
dúvida, um atrativo único da cidade.

Perto de Guayaquil é possível viver experiências de aventura e natureza. A cidade está rodeada de praias 
onde se praticam esportes aquáticos como: surf, mergulho, snorkeling, etc., assim como bosques tropicais 
úmidos, rios e cachoeiras para realizar trekking, cavalgadas, canyoning, rafting, etc.

Manta, Salinas, Cuenca, Bucay são cidades perto de Guayaquil que poderão ser visitadas dentro do progra-
ma do JamCam.

A participação brasileira no JamCam será organizada por meio do Escritório Nacional dos Escoteiros do 
Brasil, e estará sob a responsabilidade de um comitê escolhido pela Diretoria Executiva Nacional. Este 
comitê terá como chefe do contingente brasileiro Lídia Ikuta, sua adjunta Lia Kaori, Patrícia Otachi como 
chefe de campo, a médica Chang Yen-Li Chain, e Cleide Pires de Jesus, enfermeira. 

Cada Diretoria Regional poderá designar, em conjunto com o Chefe do Contingente Brasileiro, um Respon-
sável ao qual caberá contribuir com a Organização do nosso Contingente na fase pré-evento repassando 
informações do JamCam às Unidades Escoteiras Locais e demais interessadas, gerenciando e facilitando a 
montagem das patrulhas e tropas, bem como outras funções que lhe forem atribuídas. A realização de tal 
tarefa não garante a participação no evento na condição de Sta� da Associação.

Para obter informações, sanar dúvidas, assistir aos vídeos, complementar e esclarecer possíveis dúvidas, 
acesse os links abaixo:

• Facebook o�cial do evento: /jamcam2017
• Facebook o�cial dos brasileiros no evento: /BrasilnoJamCam
• Blog: brasilnojamcam.blogspot.com
• Site Escoteiros do Brasil: http://escoteiros.org.br/agenda/evento_detalhe.php?id=132
• E-mail: jamcam@escoteiros.org.br 

A Equipe Internacional de Serviço (EIS) é formada por um conjunto de membros ativos e bene�ciários 
maiores de 18 anos, que trabalharão com a �nalidade de assegurar um bom desenvolvimento do evento.

A organização do Equador limitou as vagas de EIS e com o número de brasileiros inscritos, já atingimos a 
cota. Por esse motivo no momento as inscrições estão encerradas.

Será criada uma lista de espera, caso haja desistência ou abertura de novas vagas, de 
acordo com o número de inscrições de jovens participantes.

Caso você tenha interesse em entrar para a lista de espera da EIS, por favor, envie um 
e-mail para eventos@escoteiros.org.br, informando:

Lista de espera para Equipe de Serviço 

Escolha da área de atuação como Equipe Internacional de Serviço (EIS)

 

• Nome completo;
• Registro escoteiro;
• Grupo escoteiro com o numeral;
• Região Escoteira;
• Área de atuação desejável (conforme tabela a seguir).

 
Informamos que está encerrado o envio de candidaturas para a lista de espera à Equipe de Serviço.
Alertamos aos já inscritos que não está garantida a sua participação no JamCam, e solicitamos que aguar-
dem retorno da Comissão Organizadora para a efetivação das inscrições.

Solicitamos aos membros da EIS que já estão inscritos que acessem a aba de eventos no “Meu Sigue”  na 
categoria “funç ões” e indiquem 3 áreas de atuação desejável, conforme a tabela abaixo. O departamento 
de desenvolvimento humano do JamCam atribuirá a cada um da equipe uma função de trabalho. Se 
respeitará a escolha feita no registro, porém, não há garantia de que todos serão designados para a área 
escolhida. Alguns membros poderão receber uma atribuição que não se encontrava dentro das suas esco-
lhas. Todos os membros da EIS deverão estar prontos para servir.

Em alguns casos, será solicitado ao membro da EIS chegar dias antes do início do evento ou a permanecer 
depois do encerramento. 

Nas áreas onde se requerem habilidades pro�ssionais, os membros da EIS deverão apresentar documenta-
ção relevante ou certi�cados que garantam essas habilidades para o escritório do JamCam, por meio da 
União dos Escoteiros do Brasil.
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Descrição das áreas e competências para os membros da Equipe Internacional de Serviços

 

 ÁREA DESCRIÇÃO COMPETÊNCIAS DESEJÁVEIS 

INFRAESTRUTURA 

SUPERVISÃO 
DE SERVIÇOS 
BÁSICOS 

Supervisionar serviços básicos, verificando se 
estão satisfatórios. Reportar os problemas e 
apresentar soluções eficientes.                                                                                       
Serviços: água, chuveiro, serviços sanitários, 
lavabos, coleta de lixo, material de limpeza, 
limpeza do campo. 

Conhecimento de instalação sanitária e de 
limpeza; habilidade na comunicação e 
resolução de problemas. 

  

ACAMPAMENTO 

Gerenciar o subcampo, supervisionar o 
cumprimento das regras de convivências, 
controlar a pontualidade das atividades; 
alocação de espaços; construções; orientar a 
colocação de barracas em área segura e 
apropriada 

Habilidade com área de acampamento; 
proativo, organizado; conhecimento das 
normas de segurança de acampamento; 
comunicativo; espírito de liderança; 
conhecimento de idiomas. 

  

LOGÍSTICA 

Ter noções de intendência, manejo de 
materiais do programa e das demais áreas, 
coordenar o setor de transporte para o 
programa, organização e delegações, 
comunicação por rádio para com a organização 
do evento, supervisionar os restaurantes. 

Conhecimento sobre inventário, deve ser 
organizado, ser comunicativo, trabalhar 
sobre pressão, solucionar problemas; 
conhecimento de idiomas. 

PROTOCOLO 

INTÉRPRETE                                      
E/OU 
TRADUTOR 

Comunicar-se com pessoas que falam 
espanhol, inglês e português, traduzir textos 
nos idiomas oficiais do evento. 

Conhecer um ou mais idiomas oficiais do 
evento: Espanhol, Inglês e Português; 
habilidade na comunicação. 

  

GUIAS 

Guias: dentro do evento e nas cidades do 
Equador a serem visitadas. 

Conhecimento geral do programa do 
JamCam; conhecimento das cidades do 
país; habilidade na comunicação e empatia 
com as pessoas; conhecimento de 
idiomas. 

  

SUPORTE                                
PARA 
DELEGAÇÕES / 
BALCÃO DE 
AJUDA 

Solucionar problemas e conflitos que possam 
ocorrer entre os participantes do evento. 

Conhecimento da organização e dos 
organizadores do evento; ser organizado, 
detalhista, proativo; conhecimento de 
idiomas. 
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  ÁREA DESCRIÇÃO COMPETÊNCIAS DESEJÁVEIS 

PROGRAMA 

SERVIÇO 

Ajudar nas atividades de serviço. Conhecimento e experiência em: visitar 
escolas públicas, orfanatos, campanha 
odontológica, murais, limpeza de praias e 
reflorestamento; ser organizado e seguro. 

  

AVENTURA 

Ajudar nas atividades de aventura. Conhecimento e experiência em caminhada, 
canoagem; orientação; boia cross, ser 
organizado e seguro.  

  

ALDEIA 

Ajudar nas atividades da aldeia. Conhecimento e experiência em organizar 
aldeias de desenvolvimento, feira das nações, 
espiritualidade, oficinas, fórum, ciência e 
tecnologia, hospitalidade, cultura equatoriana, 
ter conhecimento de idioma, ser organizado e 
ser proativo. 

  

FESTIVAIS E 
CONCERTOS 

Ajudar nos festivais e concertos. Experiência com organização de festivais e 
concertos; organizado e ser proativo. 

  

EQUADOR 
MEGADIVERSO 

Ajudar no deslocamento e 
desenvolvimento do programa em cada 
cidade em que dará a atividade. 

Organizado e proativo. 

  

OUTRAS 
ATIVIDADES DO 
PROGRAMA 

Ajudar nas diversas atividades do 
programa. 

Organizado, proativo, ter habilidade com a 
comunicação. 

ADMINISTRAÇÃO 

RECURSOS 
HUMANOS 

Organizar EIS, garantir o seu bem-estar 
e o seu trabalho, eficiente e eficaz. 

Conhecimento de administração e de recursos 
humanos e ser organizado. 

  

SERVIÇO 
TARIFADO 

Ajudar nas tarefas referentes aos 
serviços tarifados: supermercado, loja 
escoteira, praça de alimentação, Internet, 
carga, lavanderia. 

Conhecimento básico de administração, 
habilidade na comunicação; organizado e 
proativo. 

  

PROCESSOS 

Ajudar nos processos administrativos 
como: registro, kits. 

Conhecimento básico de administração, 
habilidade na comunicação; organizado e 
proativo. 

  

TECNOLOGIA 
Ajudar na solução de problemas 
provenientes do uso de tecnologias 
como: internet, computadores etc. 

Conhecimento de solução de problemas 
relacionadas com tecnologia. 
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 ÁREA DESCRIÇÃO COMPETÊNCIAS DESEJÁVEIS 

SEGURANÇA 

NO PROGRAMA 

Ajudar a manter as condições de segurança nas atividades 
do programa, em concordância com o plano de segurança e 
de contingência. 

Organizado e proativo. 

  

EXTERNO 
(FORA DO 
CAMPO) 

Ajudar a manter as condições de segurança das atividades 
do programa fora do campo, de acordo com as normas de 
segurança e de contingência. 

Conhecimento e experiência em 
segurança; organizado e 
proativo. 

  

NO 
ACAMPAMENTO 

Ajudar a manter as condições de segurança das atividades 
no acampamento, de acordo com as normas de segurança e 
de contingência. 

Conhecimento e experiência em 
segurança; organizado e 
proativo. 

  

ALIMENTAÇÃO 
Ajudar a manter as condições de saúde e higiene das 
refeições e manuseio de alimentos durante o evento, de 
acordo com as normas de segurança e de contingência. 

Conhecimento e experiência em 
saúde e higiene na área de 
alimentos; organizado e proativo. 

  

SERVIÇO DE 
SAÚDE 

Colaborar com o serviço de saúde do evento: primeiros 
socorros, socorrista, atendimento médico, etc. 

Conhecimento e experiência 
certificada na área da saúde. 

COMUNICAÇÃO 

JORNALISTAS 

Conhecimento e manejo das mídias de comunicação. Conhecimento e experiência 
certificada na área jornalística. 

  
WEB MASTER E 
REDES SOCIAIS 

Trabalhar com páginas de Web e redes sociais do evento. Conhecimento e experiência em 
atuar com conteúdo nas páginas 
Web e redes sociais 

  
DESENHO 
GRÁFICO 

Desenvolver desenhos digitais para as diferentes mídias. Conhecimento e experiência em 
desenho digital 

    
 



 

Os membros da EIS acamparão em uma área delimitada dentro da área de acampamento.

A inscrição para os membros da Equipe Internacional de Serviço (EIS) contempla:

• Introdução e capacitação (incluindo treinamento especí�co) antes da chegada dos jovens;
• Experiência como Equipe Internacional de Serviço, incluindo programa e atividades para quando 
não estiver trabalhando (algumas atividades poderão ter custo adicional);
• Todas as refeições durante o JamCam, desde o jantar do dia 27 de dezembro de 2016 até o café da 
manhã do dia 2 de janeiro de 2017;
• Transporte na chegada e na saída - desde e até o aeroporto de Guayaquil, José Joaquín de Olmedo, 
até a sede do JamCam;
• Transporte na chegada e na saída - desde e até o terminal terrestre de Guayaquil, Jaime Roldós 
Aguilera, até a sede do JamCam;
• Kit de participação como EIS.
Atenção: Equipamento de acampamento não está incluso na taxa de inscrição do JamCam.

A Federação de Bandeirantes do Brasil deverá autorizar a inscrição de participantes, atestando a 
regularidade do interessado junto a sua Federação para o ano de 2016.

A inscrição deverá ser feita primeiramente com o setor de eventos da União dos Escoteiros do Brasil, 
através do e-mail eventos@escoteiros.org.br, e posteriormente será viabilizado o acesso para 
preenchimento de �cha avulsa individual no Sigue.

Nesta autorização deverá constar: nome completo, idade, tamanho do enxoval, categoria, dados bancários 
completos e CPF do titular da conta bancária. (Em caso de devolução, as regras serão as mesmas para os 
associados dos Escoteiros do Brasil, conforme Boletim 1).

Como já chegamos ao número limite de EIS, as vagas para a FBB serão apenas para jovens e adultos nas 
tropas.

Pagamento para membros da Federação de Bandeirantes do Brasil

Serão apresentados dois planos de pagamento em parcela única via boleto bancário nas seguintes 
condições:

Jovens e escotistas

•  Pagamento único, com vencimento até o dia 10 de maio de 2016, no valor de R$ 1.647,54 
ou
•  Com vencimento até o dia 10 de outubro de 2016, no valor de R$ 2.103,84
 
Parcela de ajuste:

Área de acampamento da EIS

O que está incluso na inscrição da EIS do JamCam?

Considerando a possibilidade de variação cambial entre a data inicial do pagamento e a data das 
respectivas remessas cambiais para a organização do JamCam, poderá ocorrer saldo a compensar pela 
União dos Escoteiros do Brasil e/ou a restituir para os participantes inscritos neste evento. Como valores de 
referências, utilizamos as seguintes taxas cambiais para apurarmos as possíveis diferenças previstas acima:

a) Para a 2ª remessa até 31/05/2016 – US$ 1,00 = R$ 4,20
b) Para a 3ª remessa até 31/10/2016 – US$ 1,00 = R$ 4,50

OBS.: Para informações de pagamento/inscrições de associados dos Escoteiros do Brasil 
consultar o Boletim 1.

A transferência de inscrição para qualquer categoria de inscrição poderá ocorrer, formalizando a 
substituição em correspondência postada até 11 de outubro de 2016.

• A inesquecível experiência de se integrar com escoteiros das Américas e do mundo;
• Jantar do dia 27 de dezembro de 2016 ao café da manhã do dia 2 de janeiro de 2017;
• Kit de participação;
• Programa do evento: Equador mega diverso, materiais, insígnias, entradas, concertos, etc.;
• Transporte para atividades externas;
• Transporte de chegada e saída: do aeroporto de Guayaquil à sede do JamCam;
• Transporte de chegada e saída: do terminal rodoviário de Guayaquil Jaime Rodós Aguilera à sede 
do JamCam;  
• Atendimento de primeiros socorros e transporte a hospitais ao redor do acampamento.

O Jamboree apenas disponibilizará o primeiro atendimento. Alertamos que outras situações que exijam 
remoção para atendimento médico/hospitalar fora do local do evento terão custos. Para estrangeiros, 
fazer uso do sistema de saúde pública tem um custo elevado. Portanto, a contratação de seguro 
médico-hospitalar é obrigatória  e fundamental para todos os participantes do Jamcam, e deve observar as 
seguintes diretrizes: 

A contratação deverá ser válida a partir da data de saída do Brasil até a data de retorno ao Brasil.
O valor mínimo de cobertura deverá ser entre US$ 10.000,00 (dez mil dólares americanos) e US$ 35.000,00 
(trinta e cinco mil dólares americanos).
Recomendamos que o Seguro inclua Seguro-saúde, médico-hospitalar e repatriamento 
para o Brasil.
A contratação do seguro é de responsabilidade de cada participante ou do grupo de 
viagem. Recomendamos o uso de uma seguradora especializada nesse tipo de cobertura 
e com apoio e escritório de contato no Equador para fácil comunicação em caso de 
qualquer emergência.

Participação dos Membros da Federação de Bandeirantes do Brasil

Sugerimos evitar a contratação de seguro pelo sistema de reembolso.

Con�ra nossa sugestão de seguro viagem: https://goo.gl/8I63UV

• O termo contingente deverá ser utilizado em materiais de divulgação, enxoval e apresentações, 
evitando se o uso do termo delegação. Lembramos que se trata do Contingente Brasileiro, por este motivo, 
solicitamos que se evite usa-lo para identi�cação do grupo escoteiro, cidade, estado, etc.

• Recomenda-se aos participantes da Equipe Internacional de Serviços (EIS) e aos escotistas que 
acompanharão as tropas ter experiência em viagens ao exterior, em acampamentos locais, regionais, 
estaduais ou internacionais e conhecimento de idiomas estrangeiros.

• A União dos Escoteiros do Brasil não indicará agências de turismos - cada participante ou grupo de 
viagem deverá fazer sua pesquisa e buscar os melhores preços e benefícios.

Curitiba, 2 de maio de 2016.

Alessandro Garcia Vieira
Diretor Presidente
Escoteiros do Brasil
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Os membros da EIS acamparão em uma área delimitada dentro da área de acampamento.

A inscrição para os membros da Equipe Internacional de Serviço (EIS) contempla:

• Introdução e capacitação (incluindo treinamento especí�co) antes da chegada dos jovens;
• Experiência como Equipe Internacional de Serviço, incluindo programa e atividades para quando 
não estiver trabalhando (algumas atividades poderão ter custo adicional);
• Todas as refeições durante o JamCam, desde o jantar do dia 27 de dezembro de 2016 até o café da 
manhã do dia 2 de janeiro de 2017;
• Transporte na chegada e na saída - desde e até o aeroporto de Guayaquil, José Joaquín de Olmedo, 
até a sede do JamCam;
• Transporte na chegada e na saída - desde e até o terminal terrestre de Guayaquil, Jaime Roldós 
Aguilera, até a sede do JamCam;
• Kit de participação como EIS.
Atenção: Equipamento de acampamento não está incluso na taxa de inscrição do JamCam.

A Federação de Bandeirantes do Brasil deverá autorizar a inscrição de participantes, atestando a 
regularidade do interessado junto a sua Federação para o ano de 2016.

A inscrição deverá ser feita primeiramente com o setor de eventos da União dos Escoteiros do Brasil, 
através do e-mail eventos@escoteiros.org.br, e posteriormente será viabilizado o acesso para 
preenchimento de �cha avulsa individual no Sigue.

Nesta autorização deverá constar: nome completo, idade, tamanho do enxoval, categoria, dados bancários 
completos e CPF do titular da conta bancária. (Em caso de devolução, as regras serão as mesmas para os 
associados dos Escoteiros do Brasil, conforme Boletim 1).

Como já chegamos ao número limite de EIS, as vagas para a FBB serão apenas para jovens e adultos nas 
tropas.

Pagamento para membros da Federação de Bandeirantes do Brasil

Serão apresentados dois planos de pagamento em parcela única via boleto bancário nas seguintes 
condições:

Jovens e escotistas

•  Pagamento único, com vencimento até o dia 10 de maio de 2016, no valor de R$ 1.647,54 
ou
•  Com vencimento até o dia 10 de outubro de 2016, no valor de R$ 2.103,84
 
Parcela de ajuste:

 

Considerando a possibilidade de variação cambial entre a data inicial do pagamento e a data das 
respectivas remessas cambiais para a organização do JamCam, poderá ocorrer saldo a compensar pela 
União dos Escoteiros do Brasil e/ou a restituir para os participantes inscritos neste evento. Como valores de 
referências, utilizamos as seguintes taxas cambiais para apurarmos as possíveis diferenças previstas acima:

a) Para a 2ª remessa até 31/05/2016 – US$ 1,00 = R$ 4,20
b) Para a 3ª remessa até 31/10/2016 – US$ 1,00 = R$ 4,50

OBS.: Para informações de pagamento/inscrições de associados dos Escoteiros do Brasil 
consultar o Boletim 1.

A transferência de inscrição para qualquer categoria de inscrição poderá ocorrer, formalizando a 
substituição em correspondência postada até 11 de outubro de 2016.

• A inesquecível experiência de se integrar com escoteiros das Américas e do mundo;
• Jantar do dia 27 de dezembro de 2016 ao café da manhã do dia 2 de janeiro de 2017;
• Kit de participação;
• Programa do evento: Equador mega diverso, materiais, insígnias, entradas, concertos, etc.;
• Transporte para atividades externas;
• Transporte de chegada e saída: do aeroporto de Guayaquil à sede do JamCam;
• Transporte de chegada e saída: do terminal rodoviário de Guayaquil Jaime Rodós Aguilera à sede 
do JamCam;  
• Atendimento de primeiros socorros e transporte a hospitais ao redor do acampamento.

O Jamboree apenas disponibilizará o primeiro atendimento. Alertamos que outras situações que exijam 
remoção para atendimento médico/hospitalar fora do local do evento terão custos. Para estrangeiros, 
fazer uso do sistema de saúde pública tem um custo elevado. Portanto, a contratação de seguro 
médico-hospitalar é obrigatória  e fundamental para todos os participantes do Jamcam, e deve observar as 
seguintes diretrizes: 

A contratação deverá ser válida a partir da data de saída do Brasil até a data de retorno ao Brasil.
O valor mínimo de cobertura deverá ser entre US$ 10.000,00 (dez mil dólares americanos) e US$ 35.000,00 
(trinta e cinco mil dólares americanos).
Recomendamos que o Seguro inclua Seguro-saúde, médico-hospitalar e repatriamento 
para o Brasil.
A contratação do seguro é de responsabilidade de cada participante ou do grupo de 
viagem. Recomendamos o uso de uma seguradora especializada nesse tipo de cobertura 
e com apoio e escritório de contato no Equador para fácil comunicação em caso de 
qualquer emergência.

Sugerimos evitar a contratação de seguro pelo sistema de reembolso.

Con�ra nossa sugestão de seguro viagem: https://goo.gl/8I63UV

• O termo contingente deverá ser utilizado em materiais de divulgação, enxoval e apresentações, 
evitando se o uso do termo delegação. Lembramos que se trata do Contingente Brasileiro, por este motivo, 
solicitamos que se evite usa-lo para identi�cação do grupo escoteiro, cidade, estado, etc.

• Recomenda-se aos participantes da Equipe Internacional de Serviços (EIS) e aos escotistas que 
acompanharão as tropas ter experiência em viagens ao exterior, em acampamentos locais, regionais, 
estaduais ou internacionais e conhecimento de idiomas estrangeiros.

• A União dos Escoteiros do Brasil não indicará agências de turismos - cada participante ou grupo de 
viagem deverá fazer sua pesquisa e buscar os melhores preços e benefícios.

Curitiba, 2 de maio de 2016.

Alessandro Garcia Vieira
Diretor Presidente
Escoteiros do Brasil

Desistência de participação com “transferência de inscrição”

O que está incluso na taxa do JamCam

Seguro viagem
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Os membros da EIS acamparão em uma área delimitada dentro da área de acampamento.

A inscrição para os membros da Equipe Internacional de Serviço (EIS) contempla:

• Introdução e capacitação (incluindo treinamento especí�co) antes da chegada dos jovens;
• Experiência como Equipe Internacional de Serviço, incluindo programa e atividades para quando 
não estiver trabalhando (algumas atividades poderão ter custo adicional);
• Todas as refeições durante o JamCam, desde o jantar do dia 27 de dezembro de 2016 até o café da 
manhã do dia 2 de janeiro de 2017;
• Transporte na chegada e na saída - desde e até o aeroporto de Guayaquil, José Joaquín de Olmedo, 
até a sede do JamCam;
• Transporte na chegada e na saída - desde e até o terminal terrestre de Guayaquil, Jaime Roldós 
Aguilera, até a sede do JamCam;
• Kit de participação como EIS.
Atenção: Equipamento de acampamento não está incluso na taxa de inscrição do JamCam.

A Federação de Bandeirantes do Brasil deverá autorizar a inscrição de participantes, atestando a 
regularidade do interessado junto a sua Federação para o ano de 2016.

A inscrição deverá ser feita primeiramente com o setor de eventos da União dos Escoteiros do Brasil, 
através do e-mail eventos@escoteiros.org.br, e posteriormente será viabilizado o acesso para 
preenchimento de �cha avulsa individual no Sigue.

Nesta autorização deverá constar: nome completo, idade, tamanho do enxoval, categoria, dados bancários 
completos e CPF do titular da conta bancária. (Em caso de devolução, as regras serão as mesmas para os 
associados dos Escoteiros do Brasil, conforme Boletim 1).

Como já chegamos ao número limite de EIS, as vagas para a FBB serão apenas para jovens e adultos nas 
tropas.

Pagamento para membros da Federação de Bandeirantes do Brasil

Serão apresentados dois planos de pagamento em parcela única via boleto bancário nas seguintes 
condições:

Jovens e escotistas

•  Pagamento único, com vencimento até o dia 10 de maio de 2016, no valor de R$ 1.647,54 
ou
•  Com vencimento até o dia 10 de outubro de 2016, no valor de R$ 2.103,84
 
Parcela de ajuste:

Considerando a possibilidade de variação cambial entre a data inicial do pagamento e a data das 
respectivas remessas cambiais para a organização do JamCam, poderá ocorrer saldo a compensar pela 
União dos Escoteiros do Brasil e/ou a restituir para os participantes inscritos neste evento. Como valores de 
referências, utilizamos as seguintes taxas cambiais para apurarmos as possíveis diferenças previstas acima:

a) Para a 2ª remessa até 31/05/2016 – US$ 1,00 = R$ 4,20
b) Para a 3ª remessa até 31/10/2016 – US$ 1,00 = R$ 4,50

OBS.: Para informações de pagamento/inscrições de associados dos Escoteiros do Brasil 
consultar o Boletim 1.

A transferência de inscrição para qualquer categoria de inscrição poderá ocorrer, formalizando a 
substituição em correspondência postada até 11 de outubro de 2016.

• A inesquecível experiência de se integrar com escoteiros das Américas e do mundo;
• Jantar do dia 27 de dezembro de 2016 ao café da manhã do dia 2 de janeiro de 2017;
• Kit de participação;
• Programa do evento: Equador mega diverso, materiais, insígnias, entradas, concertos, etc.;
• Transporte para atividades externas;
• Transporte de chegada e saída: do aeroporto de Guayaquil à sede do JamCam;
• Transporte de chegada e saída: do terminal rodoviário de Guayaquil Jaime Rodós Aguilera à sede 
do JamCam;  
• Atendimento de primeiros socorros e transporte a hospitais ao redor do acampamento.

O Jamboree apenas disponibilizará o primeiro atendimento. Alertamos que outras situações que exijam 
remoção para atendimento médico/hospitalar fora do local do evento terão custos. Para estrangeiros, 
fazer uso do sistema de saúde pública tem um custo elevado. Portanto, a contratação de seguro 
médico-hospitalar é obrigatória  e fundamental para todos os participantes do Jamcam, e deve observar as 
seguintes diretrizes: 

A contratação deverá ser válida a partir da data de saída do Brasil até a data de retorno ao Brasil.
O valor mínimo de cobertura deverá ser entre US$ 10.000,00 (dez mil dólares americanos) e US$ 35.000,00 
(trinta e cinco mil dólares americanos).
Recomendamos que o Seguro inclua Seguro-saúde, médico-hospitalar e repatriamento 
para o Brasil.
A contratação do seguro é de responsabilidade de cada participante ou do grupo de 
viagem. Recomendamos o uso de uma seguradora especializada nesse tipo de cobertura 
e com apoio e escritório de contato no Equador para fácil comunicação em caso de 
qualquer emergência.

 

Sugerimos evitar a contratação de seguro pelo sistema de reembolso.

Con�ra nossa sugestão de seguro viagem: https://goo.gl/8I63UV

• O termo contingente deverá ser utilizado em materiais de divulgação, enxoval e apresentações, 
evitando se o uso do termo delegação. Lembramos que se trata do Contingente Brasileiro, por este motivo, 
solicitamos que se evite usa-lo para identi�cação do grupo escoteiro, cidade, estado, etc.

• Recomenda-se aos participantes da Equipe Internacional de Serviços (EIS) e aos escotistas que 
acompanharão as tropas ter experiência em viagens ao exterior, em acampamentos locais, regionais, 
estaduais ou internacionais e conhecimento de idiomas estrangeiros.

• A União dos Escoteiros do Brasil não indicará agências de turismos - cada participante ou grupo de 
viagem deverá fazer sua pesquisa e buscar os melhores preços e benefícios.

Curitiba, 2 de maio de 2016.

Alessandro Garcia Vieira
Diretor Presidente
Escoteiros do Brasil

Informações Gerais
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