
Vaga: Analista de Programa Educativo

Área: Métodos Educativos

Local: Escritório Nacional

Benefícios: Plano de saúde, plano odontológico, vale refeição, vale 
transporte, seguro de vida. O vale transporte e o vale refeição não tem 
desconto em holerite

Horário de Trabalho: 08:30 às 12:00 e das 13:30 às 18:00

Principais atribuições:

• Desenvolver e controlar processos de pesquisa e avaliação sobre 
aplicação do Programa Educativo, reunir as informações e ajudar a 
identificar demandas de instrumentos de apoio à implementação do 
programa educativo;

• Contribuir na elaboração de documentos e materiais de apoio, com 
ênfase na área de Programa Educativo, para as diversas necessidades 
da área de Métodos Educativos;

• Colaborar na revisão de documentos e materiais de apoio do 
Programa Educativo;

• Apoiar o desenvolvimento de projetos e programas adotados pela 
UEB, tais como projetos de crescimento, expansão, e programas de 
relacionamentos Institucionais;

• Apoiar e orientar os responsáveis regionais em suas atividades com 
relação ao programa educativo;

• Colaborar na aplicação de cursos de formação de adultos dos 
Escoteiros do Brasil, quando solicitado;

• Apoiar e/ou desenvolver projetos/produtos relacionados ao 
Programa Educativo, para aplicação em diferentes segmentos de 
mercado, e participar do atendimento e aplicação destas iniciativas 
em diferentes organizações;

• Participar na organização e execução dos eventos escoteiros, e 
contribuir para a elaboração de programas e atividades promovidas 
pelos Escoteiros do Brasil, em suas diversas frentes de ação.

Escritório Nacional
Rua Coronel Dulcídio, 2107 - Bairro Água Verde
CEP 80250-100 - Curitiba - Paraná - Brasil
Tel.:(41) 3353-4732 • Fax: (41) 3090-7928

Requisitos:

• Formação escoteira mínima de Nível Avançado (Insígnia de Madeira 
será considerado diferencial);

• Preferencialmente graduação em Psicologia, Pedagogia ou áreas 
similares;

• Domínio da língua portuguesa e comprovada habilidade de redação;

• Conhecimento avançado em gerenciamento de arquivos no formato 
doc, xls, ppt, pdf e outros correlatos;

• Conhecimento do ambiente SIGUE;

• Conhecimento de inglês e espanhol em nível básico;

• Disponibilidade para viagens de trabalho em feriados e finais de 
semana, quando necessário.

Interessados enviar currículo para o e-mail: escoteiros@rhnossa.com.br 
com o título da vaga: Analista de Programa Educativo,  fazer o cadastro 
no site da RH Nossa e se candidatar na vaga através do link: 
https://rhnossa.selecty.com.br/search/?search=6010
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