
Vaga: Estagiário(a) de Crescimento/Gestão Estratégica

Área: Crescimento

Local: Escritório Nacional (Água Verde)

Horário de Trabalho: manhã ou tarde (6h).

Principais atribuições:

• Suporte no controle e lançamento de informações administrativas e 
de dados da execução dos Projetos institucionais;

• Conhecimento sobre indicadores de performance (KPIs) e de 
administração de Dashboards (quadros de indicadores);

• Apoiar o atendimento interno, orientação e esclarecimento a 
respeito dos projetos e  iniciativas da instituição;

• Atendimento ao associado;

• Auxiliar no processo de abertura de Unidades Escoteiras;

• Dar apoio as ações de crescimento;

• Realizar o acompanhamento do Planejamento Estratégico e Plano 
de Ação;

• Auxiliar no desenvolvimento de ferramentas e materiais de auxílio 
da área de Crescimento e Gestão Estratégica.

Requisitos:

• Excel intermediário (necessário conhecimento em VBA); 

• Diferencial conhecimento em Tableau;

• Diferencial conhecimento em Planner (Trello, Basecamp ou 
similares);

• Bom relacionamento interpessoal;
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• Comprometimento;

• Próatividade;

• Organização;

• Indispensável conhecimento no Movimento Escoteiro. Desejável 
conhecimento do SIGUE/PAXTU; 

• Curso Superior cursando em Administração, Economia, Gestão de 
Projetos, Gestão da Informação, Comunicação e Marketing  ou outros 
compatíveis com a função.

Interessados enviar currículo para o e-mail: vagas@escoteiros.org.br, 
com o título da vaga: “estagiário de crescimento”.
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