
CHAMADA 
ABERTA 

PARA 
VOLUNTÁRIOS 
INTEGRAREM 
AS EQUIPES 
NACIONAIS

DA ÁREA DE 
MÉTODOS 

EDUCATIVOS



Estimados irmãos escoteiros! 

Visando ampliar o quadro de voluntários para apoio e suporte na área de Métodos Educati-
vos, a União dos Escoteiros do Brasil está lançando uma “chamada aberta” para aqueles que 
estejam interessados em integrar as diversas equipes e coordenações que compõem a área.

De modo a garantir que a composição da área de Métodos Educativos seja abrangente, o 
processo contemplará a seleção de pessoas das diversas regiões do país, considerando as 
diferentes faixas etárias e equidade de gênero.

SÃO PRÉ-REQUISITOS GERAIS PARA A CANDIDATURA:

CHAMADA ABERTA PARA VOLUNTÁRIOS 
INTEGRAREM AS EQUIPES NACIONAIS DA 

ÁREA DE MÉTODOS EDUCATIVOS.

Estar 
registrado 

como pioneiro, 
escotista ou 

dirigente no ano 
de 2019 (para 
associados);

Ter 
disponibilidade 

de tempo para apoiar 
as ações da equipe para 
qual foi selecionado, de 

acordo com os termos desta 
chamada, cumprindo 
voluntariamente as 
funções inerentes à 

função;

Ser acessí-
vel, comuni-

cando-se regu-
larmente e emitindo 

pareceres sempre 
que solicitado; 

Ser capaz 
de comuni-

car-se utilizando 
ferramentas virtuais 
(reuniões por skype, 

facebook e asse-
melhados).

Apresentar 
conhecimento 

sobre o tema de 
trabalho da equipe, 
seus principais con-
ceitos e materiais 

de apoio. 



Informações mais detalhadas sobre cargos e funções do Nível Nacional podem ser encontradas no site dos Esco-
teiros do Brasil - https://www.escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2018/04/DESCRITIVO-DE-CARGOS-3-nacio-
nal-FINAL1.pdf

Os interessados poderão se candidatar para a integrar apenas uma equipe previstas nesta chamada aberta. Candi-
daturas além disso serão desconsideradas.

OS INTERESSADOS EM SE CANDIDATAR DEVERÃO ACESSAR O LINK HTTPS://WWW.
ESCOTEIROS.ORG.BR/FORM_EQUIPES_NACIONAIS/ , ATÉ A DATA DE 07 DE JUNHO DE 2019, 

PREENCHENDO OS DADOS E REGISTRANDO A EQUIPE DE SEU INTERESSE.

• Nome completo e número de registro;
• Informações para contato;
• Mini Currículo indicando formação acadêmica, experiência profissional e escoteira;
• Indicar a disponibilidade de tempo que poderá contribuir, caso seja selecionado, (expresso em média de horas 
por mês); 

A diretoria de Métodos Educativos e os coordenadores das diferentes áreas farão a análise das candidaturas, sele-
cionando, a partir disso, aqueles nomes que considerarem mais adequados, sem que exista qualquer obrigação de 
aceitar qualquer candidato.

Esta chamada aberta contempla as equipes e funções descritas a seguir.

CURITIBA, 20 DE MAIO DE 2019

CELSO THADEU CARNEIRO DE MENEZES
DIRETOR DE MÉTODOS EDUCATIVOS

https://www.escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2018/04/DESCRITIVO-DE-CARGOS-3-nacional-FINAL1.pdf
https://www.escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2018/04/DESCRITIVO-DE-CARGOS-3-nacional-FINAL1.pdf
https://www.escoteiros.org.br/form_equipes_nacionais/
https://www.escoteiros.org.br/form_equipes_nacionais/


EQUIPE NACIONAL 
DE PROGRAMA 

EDUCATIVO

A ENAP - Equipe Nacional de Programa Educativo 
reúne todas as áreas que trabalham na elaboração, 
aplicação e avaliação do programa destinado aos 
membros juvenis dos Escoteiros do Brasil. Seu objetivo 
é o de manter atualizado e relevante o programa 
oferecido, em todos os seus aspectos, considerando a 
aplicação por meio do Método Escoteiro.

COORDENADOR 
NACIONAL 

ADJUNTO DO  
RAMO LOBINHO

COORDENADOR 
NACIONAL 

ADJUNTO DO 
RAMO ESCOTEIRO

Vagas: 02 (duas)
Vagas: 02 (duas)

Descrição: Voluntário membro da Equipe 
Nacional de Atualização do Programa 
Educativo nomeado para colaborar no 
desenvolvimento do Ramo em nível 
nacional, conforme estabelecido no plano 
de ação, definido pela DEN, para execução 
do Planejamento Estratégico.
Perfil: 
• Possuir Nível Avançado de Formação 
(Insígnia de Madeira)
• Apresentar conhecimentos e vivências 
sobre o Ramo Escoteiro, seus principais 
conceitos e materiais de apoio

Descrição: Voluntário membro da Equipe 
Nacional de Atualização do Programa 
Educativo nomeado para colaborar no 
desenvolvimento do Ramo em nível 
nacional, conforme estabelecido no plano 
de ação, definido pela DEN, para execução 
do Planejamento Estratégico.
Perfil: 
• Possuir Nível Avançado de Formação 
(Insígnia de Madeira).
• Apresentar conhecimentos e vivências 
sobre o Ramo Lobinho, seus principais 
conceitos e materiais de apoio. 



COORDENADOR 
NACIONAL 

ADJUNTO DO 
RAMO PIONEIRO

COORDENADOR 
NACIONAL 

ADJUNTO DA 
MODALIDADE 

DO AR

Vagas: 02 (duas)

Vagas: 02 (duas)

Descrição: Voluntário membro da Equipe 
Nacional de Atualização do Programa 
Educativo nomeado para colaborar no 
desenvolvimento do Ramo em nível 
nacional, conforme estabelecido no plano 
de ação, definido pela DEN, para execução 
do Planejamento Estratégico.
Perfil: 
• Possuir Nível Avançado de Formação 
(Insígnia de Madeira).
• Apresentar conhecimentos e vivências 
sobre o Ramo Pioneiro, seus principais 
conceitos e materiais de apoio.

Descrição: Voluntário membro da Equipe 
Nacional de Atualização do Programa 
Educativo nomeado para colaborar no 
desenvolvimento da Modalidade no nível 
nacional, conforme estabelecido no plano 
de ação, definido pela DEN, para execução 
do Planejamento Estratégico.
Perfil: 
• Possuir Nível Avançado de Formação 
(Insígnia de Madeira).
• Apresentar conhecimentos e vivências 
sobre a Modalidade do Ar, seus principais 
conceitos e materiais de apoio.

COORDENADOR 
NACIONAL 

ADJUNTO DO  
RAMO SÊNIOR

Vagas: 02 (duas)

Descrição: Voluntário membro da Equipe 
Nacional de Atualização do Programa 
Educativo nomeado para colaborar no 
desenvolvimento do Ramo em nível 
nacional, conforme estabelecido no plano 
de ação, definido pela DEN, para execução 
do Planejamento Estratégico.
Perfil: 
• Possuir Nível Avançado de Formação 
(Insígnia de Madeira).
• Apresentar conhecimentos e vivências 
sobre o Ramo Sênior, seus principais 
conceitos e materiais de apoio. 



COORDENADOR 
NACIONAL 

ADJUNTO DE 
PROCESSOS 

PARTICIPATIVOS

Vagas: 02 (duas)

Descrição: Voluntário membro da Equipe 
Nacional de Atualização do Programa 
Educativo nomeado para colaborar 
no desenvolvimento de iniciativas de 
processos participativos de jovens no 
Movimento Escoteiros e na Organização, 
conforme estabelecido no plano de ação, 
definido pela DEN, para execução do 
Planejamento Estratégico.
Perfil: 
• Possuir Nível Básico de Formação (Insígnia 
de Madeira será considerado diferencial).
• Apresentar conhecimentos sobre processos 
de envolvimento e representação juvenil 
dentro e fora da União dos Escoteiros 
do Brasil.

MEMBRO DA 
EQUIPE DE 

ESPECIALIDADES

Descrição: Atuar nos estudos das 
propostas de especialidades, verificando o 
sugerindo implementações, considerando 
os interesses dos membros juvenis e a 
relevância educativa das atividades.
São considerados diferenciais:
• Possuir o Nível Básico de Formação;
• Estar estudando ou ser formado em áreas 
que possibilitem conhecimento em aspectos 
dentro da ampla variedade de temas que 
constituem especialidades.



EQUIPE NACIONAL 
DE ATIVIDADES 

ESPECIAIS

A ENAE - Equipe Nacional de Atividades Especiais 
dedica-se a oferecer programas das atividades que 
fazem parte do calendário nacional, que auxiliam nas 
experiências educativas, e cuja realização acontecem 
nas Unidades Escoteiras Locais ou nos Distritos 
Escoteiros. 

MEMBRO DA 
EQUIPE DO  
EDUCAÇÃO 
ESCOTEIRA

MEMBRO DA 
EQUIPE DE 

DESENVOLVIMENTO 
DO ELO NACIONAL

Descrição: Atuar no desenvolvimento dos 
programas de atividades do EducAÇÃO 
escoteira, debatendo e incluindo 
tendências e novas metodologias da 
educação formal em interface com o 
Método Escoteiro e Programa Educativo 
dos Escoteiros do Brasil.
São considerados diferenciais:
• Possuir o Nível Básico de Formação;
• Estar estudando ou ser formado em 
áreas correlatas a área de atuação nesta 
equipe, preferencialmente, pedagogia, 
e demais licenciaturas relacionadas ao 
Ensino Fundamental I, II e Médio.

Descrição: Atuar no desenvolvimento das 
atividades referentes ao ELO Nacional 
dos Escoteiros do Brasil, promovendo a 
mobilização e participação dos associados 
dos Escoteiros do Brasil no evento.
São considerados diferenciais:
• Possuir o Nível Básico de Formação;
• Estar estudando ou ser formado em 
áreas correlatas a área de atuação nesta 
equipe, preferencialmente, pedagogia, 
educação física, psicologia, artes cênicas, 
dança, artes plásticas, etc.



MEMBRO DA 
EQUIPE DE 

DESENVOLVIMENTO 
DO JOTI – 

JAMBOREE ON 
THE INTERNET

MEMBRO DA 
EQUIPE DE 

DESENVOLVIMENTO 
DO MUTCOM 

– MUTIRÃO 
NACIONAL DE  

AÇÃO 
COMUNITÁRIA

Descrição: Atuar no desenvolvimento 
das atividades referentes ao JOTI, 
promovendo a mobilização e participação 
dos associados dos Escoteiros do Brasil 
no evento.
São considerados diferenciais:
• Possuir o Nível Básico de Formação;
• Estar estudando ou ser formado em 
áreas correlatas a área de atuação nesta 
equipe, preferencialmente, pedagogia, 
educação física, psicologia, artes cênicas, 
dança, artes plásticas, tecnologia da 
informação, designer gráfico etc.

Descrição: Atuar no desenvolvimento 
das atividades referentes ao MUTCOM, 
promovendo a mobilização e participação 
dos associados dos Escoteiros do Brasil 
no evento.
São considerados diferenciais:
• Possuir o Nível Básico de Formação;
• Estar estudando ou ser formado em 
áreas correlatas a área de atuação nesta 
equipe, preferencialmente, pedagogia, 
psicologia, assistência social, saúde,  
comunicação e relações institucionais.

MEMBRO DA  
EQUIPE DE 

DESENVOLVIMENTO 
DO JOTA – 

JAMBOREE  
ON THE AIR

Descrição: Atuar no desenvolvimento 
das atividades referentes ao JOTA, 
promovendo a mobilização e participação 
dos associados dos Escoteiros do Brasil 
no evento.
São considerados diferenciais:
• Possuir o Nível Básico de Formação;
• Possuir indicativo em qualquer categoria 
como Radioamador
• Estar estudando ou ser formado em 
áreas correlatas a área de atuação nesta 
equipe, preferencialmente, pedagogia, 
engenharia, radiodifusão, tecnologia da 
informação, etc.

MEMBRO DA 
EQUIPE DE 

DESENVOLVIMENTO 
DO MUTECO 

– MUTIRÃO 
NACIONAL DE  

AÇÃO ECOLÓGICA

Descrição: Atuar no desenvolvimento 
das atividades referentes ao MUTECO, 
promovendo a mobilização e participação 
dos associados dos Escoteiros do Brasil 
no evento.
São considerados diferenciais:
• Possuir o Nível Básico de Formação;
• Estar estudando ou ser formado em 
áreas correlatas a área de atuação nesta 
equipe, preferencialmente, pedagogia, 
psicologia, assistência social, saúde, 
meio ambiente, biologia, comunicação e 
relações institucionais.



EQUIPE NACIONAL 
DE GESTÃO DE 

ADULTOS

A ENGA – Equipe Nacional de Gestão de Adultos 
trabalha com a elaboração e aplicação de 
conteúdos destinados aos adultos voluntários, com 
objetivo de capacitar os escotistas e dirigentes 
no desenvolvimento de suas competências, de tal 
maneira que possam melhor realizar as atividades 
inerentes às suas funções.

MEMBRO DA  
EQUIPE DE 

“AVALIAÇÃO E 
RECONHECIMENTO”

Descrição: Atuar no aprimoramento dos 
processos de avaliação e reconhecimento 
dos adultos voluntários dos Escoteiros 
do Brasil, no desenvolvimento de 
metodologias, ferramentas e revisão de 
materiais relacionados ao assunto.
São considerados diferenciais:
• Possuir o Nível Avançado de 
Formação (Insígnia de Madeira);
• Estar estudando ou ser formado 
em áreas correlatas a área de atuação 
nesta equipe, preferencialmente, 
pedagogia, gestão de pessoas, psicologia, 
administração e estatística.

MEMBRO DA  
EQUIPE DE 

“FORMAÇÃO 
CONTINUADA”

Descrição: Colaborar no aprimoramento 
e desenvolvimento das iniciativas de 
formação continuada (módulos, oficinas, 
seminários, etc.) dos Escoteiros do Brasil, 
desenvolvendo metodologias, conteúdos 
e materiais.
São considerados diferenciais:
• Possuir o Nível Avançado de Formação;
• Estar estudando ou ser formado em 
áreas correlatas a área de atuação nesta 
equipe, preferencialmente, comunicação, 
pedagogia, gestão de pessoas, 
administração, contabilidade, direito, 
psicologia.



MEMBRO DA 
EQUIPE DE 

“COMPETÊNCIAS”

MEMBRO DA 
EQUIPE DE 

“EDUCAÇÃO À 
DISTÂNCIA”

Descrição: Colaborar no desenvolvimento 
e revisão das malhas de competências 
para adultos voluntários dos Escoteiros 
do Brasil, de acordo com a metodologia 
estabelecida nos documentos 
Competências e Rotas de Aprendizagem. 
São considerados diferenciais:
• Possuir o Nível Avançado de Formação;
• Estar estudando ou ser formado em áreas 
correlatas a área de atuação nesta equipe, 
preferencialmente, pedagogia, gestão de 
pessoas, psicologia, administração.

Descrição: Colaborar no aprimoramento 
dos cursos na modalidade EaD dos 
Escoteiros do Brasil, nos processos 
de construção de conteúdo, designer 
instrucional e tutoria, operando ações no 
Campo Escola Virtual dos Escoteiros do 
Brasil
São considerados diferenciais:
• Possuir o Nível Básico de Formação;
• Estar estudando ou ser formado em 
áreas correlatas a área de atuação nesta 
equipe, preferencialmente, comunicação, 
pedagogia, gestão de pessoas, designer 
instrucional, tutoria em EaD, tecnologia 
da informação (ênfase em Moodle) 
e programação.

MEMBRO DA 
EQUIPE DE 

“CAPTAÇÃO”

Descrição: Atuar no aprimoramento 
dos processos de captação de adultos 
voluntários dos Escoteiros do Brasil. 
Desenvolvimento de metodologias, 
ferramentas, revisão de materiais 
relacionados ao assunto e campanhas.
São considerados diferenciais:
• Possuir o Nível Básico de Formação;
• Estar estudando ou ser formado em 
áreas correlatas a área de atuação nesta 
equipe, preferencialmente, comunicação, 
pedagogia, gestão de pessoas, psicologia, 
administração e estatística

MEMBRO DA 
EQUIPE DE 

“FORMAÇÃO DE 
DIRIGENTES”

Descrição: Colaborar no aprimoramento 
dos cursos da Linha Dirigente dos 
Escoteiros do Brasil, desenvolvendo 
metodologias, conteúdos e materiais.
São considerados diferenciais:
• Possuir o Nível Avançado de Formação;
• Estar estudando ou ser formado em 
áreas correlatas a área de atuação nesta 
equipe, preferencialmente, comunicação, 
pedagogia, gestão de pessoas, 
administração, contabilidade, direito, 
psicologia



EQUIPES DO 
MUNDO MELHOR

Mundo Melhor é a iniciativa que integra 
equipes e programas cujo propósito é 
educar, incentivar e auxiliar o jovem a 
colaborar com o desenvolvimento da sua 
comunidade, através de ações ligadas aos 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
estabelecidas pela Organização das Nações 
Unidas.

As equipes conscientizam, representam 
e acolhem a diversidade no movimento 
escoteiro. Os programas ensinam e 
incentivam o jovem a pensar sobre 
problemas globais e agir localmente, 
buscando soluções e alternativas em suas 
comunidades, atuando como protagonistas 
da transformação.

Admite-se nestas equipes também não 
associados, e a seleção será realizada pela 
avaliação das respostas do formulário e 
entrevista por videoconferência, com o 
coordenador da equipe ao qual se aplica.

Equipes e programas que fazem parte do 
“Mundo Melhor” nos Escoteiros do Brasil:



MENSAGEIROS 
DA PAZ

DIVERSIDADES 
E INCLUSÃO

Iniciativa Mundial para o fomento e 
reconhecimento de projetos escoteiros de 
impacto positivo na comunidade. Trabalha 
na facilitação do acesso à informação 
e melhor aproveitamento no processo 
de realização de projetos escoteiros de 
qualidade.

Tem como objetivo o de promover 
práticas de conscientização e orientação 
em relação às diversidades presentes em 
nossa sociedade. Como também o de 
assegurar e propiciar condições de um 
Movimento Escoteiro mais inclusivo e 
acessível, sendo possível a participação 
de todos, sem nenhuma distinção ou 
preconceito, nessa fraternidade mundial.

ESCOTEIROS  
DO MUNDO

É um programa mundial que desafia 
jovens de 15 a 21 anos a pensar e agir 
contra os problemas da comunidade 
por meio de um projeto de trabalho 
voluntário, entregando a eles ferramentas, 
conhecimento e oportunidades para lidar 
com os problemas globais.



A busca por uma conexão com nós 
mesmos e com o mundo ao nosso redor, 
visando uma crença de que é possível 
criar um Mundo Melhor. Pode ou não 
envolver uma religião, fé ou crença 
específica. Teremos um foco grande em 
criar espaços de diálogo inter-religioso.

MEIO AMBIENTE Um programa educacional que conecta 
os jovens com a natureza e permite que 
eles tomem medidas para proteger o 
meio ambiente, enfrentar as mudanç as 
climáticas e oferecer apoio após desastres 
naturais. 

O Escotismo é uma grande ferramenta 
de integração social. Capacitar unidades 
escoteiras e dar oportunidade aos 
jovens de conhecer e usar o Movimento 
Escoteiro como sua porta de entrada para 
as comunidades locais é a nossa missão.

MIGRAÇÃO E 
REFÚGIO

ESPIRITUALIDADE


