
 
 
 

PROJETO MOVIDOS PELO ESCOTISMO 
OPERAÇÃO NORTE 2 

 
 
 
1 - DO EDITAL 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
11/5/2016 - Versão 1 

 

O projeto “Movidos pelo Escotismo” irá selecionar dois jovens (pioneiros e/ou Jovens Líderes) 
com idade entre 18 e 26 anos incompletos, para realização de intercâmbio nas Unidades 
Escoteiras Locais (UELs) situadas em locais de vulnerabilidade ou risco social, atuando de forma 
a apoiar, potencializar e desenvolvê-las para aplicação do Programa Educativo e do Método 
Escoteiro, bem como de suas rotinas administrativas e demais ações comunitárias e 
institucionais, e também viabilizar uma rica experiência ao jovem participante, de modo que 
conheça diferentes realidades, principalmente de populações desassistidas, promovendo uma 
reflexão interior e um aprimoramento prático dos benefícios do Escotismo. 

 
1.1 - DA BASE EDUCATIVA 
O Ramo Pioneiro se estrutura no processo da autoeducação, em que a prática do serviço e as 
viagens devem contribuir para ampliar a compreensão do mundo, ajudar na definição de valores 
e na elaboração do projeto de vida. O projeto Movidos pelo Escotismo tem a intenção de 
proporcionar aos jovens, especialmente aos pioneiros e pioneiras – mas também aos jovens um 
pouco mais velhos (Jovens Líderes) -, uma experiência relevante de serviço, em outro ambiente, 
de maneira que possam melhorar uma realidade usando suas competências. 
“Serviço ao próximo ou a comunidade é o resultado prático do Escotismo para Pioneiros. Todos os 
Pioneiros devem ser incentivados a ajudar, de todos os modos possíveis, no funcionamento das 
tropas e alcateias do seu grupo escoteiro ou de outros grupos. Ganhando assim experiência no 
adestramento dos escoteiros ficam preparados para, no futuro, se tornarem chefes escoteiros 
e pais. Para isso, devem lhes ser dadas responsabilidades em setores definidos, quando 
auxiliando os escotistas do grupo. ” 
Baden-Powell, em “Caminho para o Sucesso” 

 
2 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

 
Nesta segunda fase, denominada “Operação Norte 2”, teremos como locais de atuação os 
estados da Região Norte do Brasil. Para realização dos objetivos deste projeto, serão selecionados 
quatro jovens. Cada selecionado atuará em conjunto com um jovem pioneiro da região 
abrangida, no intuito de conhecer a realidade a partir da perspectiva de um morador, para que 
possa identificar de forma assertiva as necessidades da UEL a ser trabalhada. 

 
3 – RECURSOS FINANCEIROS 
 
Os recursos financeiros do projeto “Movidos pelo Escotismo” serão alocados na realização das 

seguintes atividades: 
a) atividades administrativas, institucionais e de Método Educativo; 
b) passagens aéreas e transporte local de cada participante; 
c) material educativo e de divulgação do ME para os participantes; 
d) despesas com alimentação.  



 
* O projeto fornecerá hospedagem aos participantes. 

 
Os recursos referentes à ajuda de custo aos selecionados serão depositados 
em conta bancária informada pelo participante na ficha de inscrição. 

 
4 - REQUISITOS DO PARTICIPANTE 

 
- Pessoa física, de ambos os sexos, residente e domiciliada no território nacional brasileiro; 
- Ter idade entre 18 anos completos a 26 anos incompletos até dia 23/6/2016; 
- Ter, no mínimo, ensino médio concluído ou em fase de conclusão – preferencialmente em nível 
superior (completo ou cursando); 
- Estar devidamente registrado (a) na União dos Escoteiros do Brasil; 
- Mínimo de 5 anos ininterruptos dentro do Movimento Escoteiro; 
- Conhecimento básico em informática - Windows e pacote Office (conhecimentos no Sigue será 
um diferencial); 
- Possuir certificado de Curso Preliminar (Curso Básico será um diferencial). 

 
5 - DA INSCRIÇÃO 

 
5.1. As inscrições deverão ser realizadas por meio do formulário disponibilizado no site oficial da 

União dos Escoteiros do Brasil, no link www.escoteiros.org.br, e encaminhadas via e-mail 
para o correio eletrônico expansao@escoteiros.org.br (nos formatos .doc, .docx ou .pdf), 
constando no campo assunto: “MPE-(Nome do Candidato)”, no período de 10 de maio de 
2016 a 10 de junho 2016, às 23h59 (horário de Brasília), devendo respeitar os 
procedimentos estabelecidos neste Edital. 

 
5.2. O e-mail deverá conter os seguintes itens listados: 
a) Formulário de Inscrição devidamente preenchido e assinado; 
b) Certificados, títulos, declarações, referências de terceiros ou outros comprovantes de atuação 
no Movimento Escoteiro; 
c) Outros elementos que o proponente considerar de relevância à compreensão da candidatura e 
do currículo escoteiro do candidato. 

 
5.3. Todos os arquivos no e-mail, contando com descritivo e arquivos anexos, deverão ter um 

volume máximo de 5mb. 
 

5.4. Encerradas as inscrições, é vedada qualquer alteração ou acréscimo documental. 
 

5.5. D A equipe técnica composta por voluntários e profissionais da União dos Escoteiros do 
Brasil poderá, a qualquer tempo, efetuar diligências para verificar a veracidade das 
informações prestadas, bem como solicitar a revalidação dos documentos fornecidos. 
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A equipe técnica poderá solicitar aos candidatos quaisquer 
esclarecimentos adicionais, o que deverá ser atendido dentro de prazo 
estipulado. A solicitação de esclarecimentos adicionais será efetuada por 
meio eletrônico. 

 
5.6. Havendo necessidade de prorrogação das datas inicialmente previstas no item “Fases do 

Projeto”, o novo cronograma será divulgado no site oficial da União dos Escoteiros do 
Brasil. 

 
5.7. Não serão aceitas propostas encaminhadas por outro modo ou fora da data limite estipulada 
neste Edital. 
 
6 - CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 

 
6.1. Os critérios de pontuação adotados para a análise dos participantes pelo grupo de análise 

técnica serão os seguintes: 
6.1.1. Conhecimento geral sobre o Movimento Escoteiro; 
6.1.2. Conhecimento de práticas escoteiras (reuniões, cerimônias, etc.); 
6.1.3. Facilidade no relacionamento interpessoal e boa comunicação oral; 
6.1.4. Formação escoteira (cursos, módulos, etc.); 
6.1.5. Tempo registrado no Movimento Escoteiro; 
6.1.6. Conhecimentos administrativos e de informática; 

 
6.2. Em caso de empate na nota final, serão selecionados os candidatos com melhor pontuação 
no critério especificado nos itens 6.1.4, 6.1.3, 6.1.2, respectivamente. 

 
6.3. Os participantes selecionados deverão assinar o Acordo de Trabalho Voluntário da União 
dos Escoteiros do Brasil, que será entregue no período do treinamento. 

 
7 - PLANO DE TRABALHO 

 
7.1 O participante terá que auxiliar o desenvolvimento da (s) UEL (s) escolhida (s) em três 
áreas: Método Educativo, administrativa e institucional, tendo suas atribuições divididas 
conforme listado abaixo: 
• Administrativa: Controle e arquivamento, registro, Sigue e documentação (atas de grupo; 
assembleia de tropa, etc.); 
• Método Educativo: Ajudar os escotistas da UEL na realização de atividades, de acordo com o 
Programa Educativo e Método Escoteiro; organização das seções; assessoria no planejamento do 
calendário de atividades das seções, apoio para realização de acampamentos; desenvolvimento 
de atividades comunitárias do grupo escoteiro, orientação para realização de reuniões de 
Conselhos de Pais das seções; orientação na aplicação dos respectivos sistemas de progressão 
das seções; 

• Institucional: Facilitar ações institucionais de nível local, proporcionando maior visibilidade ao 
Movimento Escoteiro por meio de convênios locais, entrevistas e explanações sobre o Escotismo 
em comunidades. Divulgação e realização de ações sociais junto às comunidades abrangidas 
pelos grupos escoteiros nas temáticas ligadas à promoção e defesa de direitos humanos. 

 
 



 
7.2. As áreas terão suas fichas de atividades específicas que deverão ser 
realizadas pelo candidato escolhido, que também poderá propor atividades, 
desde que aprovadas pela equipe técnica de avaliação. 

 
7.3. O participante estará subordinado ao Escritório Nacional da União dos 

Escoteiros do Brasil, a quem prestará informações, enviará relatórios e deverá manter contato 
diário a fim de que os objetivos propostos sejam concretizados. 

 
8 - FASES DO PROJETO 

 
 
 

ITEM PRAZO 
Divulgação do Edital e inscrição das propostas 10/5/2016 a 10/6/2016 

Análise das propostas pela equipe técnica da instituição 13/6/2016 a 15/6/2016 

Entrevista com os pré-selecionados (presencial ou por Skype) 16/6/2016 a 17/6/2016 

Divulgação do resultado no site institucional 23/6/2016 

Viagem e treinamento na sede nacional da instituição 5/7/2016 a 9/7/2016 

Execução do projeto 10/7/2016 a 29/7/2016 

Prestação de contas e avaliação final 1/8/2016 a 10/8/2016 
 

 
9 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
9.1. Em caso de dúvidas decorrentes da interpretação deste Edital, os interessados deverão se 
comunicar única e exclusivamente pelo e-mail crescimento@escoteiros.org.br. 
 
9.2. A não apresentação das informações complementares nos prazos estipulados poderá sujeitar 
o candidato à desclassificação. 

 
9.3. O ato de inscrição dos candidatos implica na aceitação do estipulado neste Edital e nas 
demais normas que o integram. 

 
9.4. A União dos Escoteiros do Brasil, havendo razões superiores que justifiquem, poderá revogar 
este Edital a qualquer momento, sem que tal fato permita alegação de prejuízo aos interessados, 
ou a terceiros, sob qualquer fundamento de direito. 
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