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Com objetivo de ampliar a participação de voluntários junto as Equipes Nacionais, os 
Escoteiros do Brasil lançam “chamada aberta” para os interessados em compor a área de 
Projetos e Imagem e Comunicação.

Através desta chamada, procuramos voluntárias e voluntários de diferentes regiões bra-
sileiras, faixas etárias e gênero.

Os pré-requisitos gerais para a candidatura são: 

• Apresentar conhecimento na área escolhida;

• Estar registrado como escotista ou dirigente no ano de 2019 para a equipe de Projetos. 
Estar registrado como sênior, pioneiro, escotista ou dirigente no ano de 2019 para a equi-
pe de Imagem e Comunicação.

• Ter disponibilidade de tempo para apoiar as ações da equipe escolhida, cumprindo as 
funções voluntariamente;

• Ser acessível, comunicando-se regularmente e auxiliando sempre que solicitado; 

• Ser capaz de comunicar-se utilizando ferramentas virtuais (reuniões por Skype, han-
gouts, e semelhantes);

Chamada aberta para 
voluntários integrarem 
as equipes nacionais de 
Projetos e Imagem e
Comunicação
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EQUIPE NACIONAL DE PROJETOS 

A ENP - Equipe Nacional de Projetos reúne todos os que trabalham para o desenvol-
vimento de projetos nas mais diferentes áreas dos Escoteiros do Brasil. Seu objetivo é 
organizar e gerar diretrizes a atuação da área de projetos em diferentes níveis, propondo 
atualizações e fomento de inovações. 

Esta chamada aberta seleciona voluntários para a vaga de:

Coordenador de Projetos - (03 Vagas)

Responsável por colaborar com a área de projetos a partir do desenvolvimento de di-
recionamentos, análise, avaliação, gerenciamento e criação de projetos em diferentes 
níveis, conforme apresentação de demandas da área.

Perfil: 

• Possuir nível Preliminar de formação;

• Desejável certificação PMP(R) (Project Management Professional) ou similar;

• Conhecimento de ferramentas de gestão de projetos para acompanhamento e atuali-
zações de status das atividades.

Aguardamos sua inscrição através do formulário:

https://forms.gle/FQCRDCdzncYbzBV97

Prazo de inscrição: 13/06

Dúvidas sobre a Equipe Nacional de projetos? 

projetos@escoteiros.org.br
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EQUIPE NACIONAL DE IMAGEM E COMUNICAÇÃO

Sabemos que a comunicação é bem importante. A forma como vamos divulgar um 
evento, criar uma campanha, montar um vídeo ou postar uma foto nas redes sociais faz 
diferença. A linguagem, a imagem e o texto podem afetar direta ou indiretamente a com-
preensão do nosso usuário.

Com a missão de elaborar e disseminar estratégias de comunicação para a nossa Insti-
tuição, a ENIC – Equipe Nacional de Imagem e Comunicação foi criada. Queremos aju-
dar a nossa Instituição a ter uma só linguagem, para assim nos tornarmos cada vez mais 
fortes e relevantes em nossa sociedade. Atualmente, a ENIC está estruturada em 6 áreas 
distribuídas nos seguintes temas: audiovisual, gestão de crise, fotografia, design/direção 
de arte, jornalismo e redes sociais.

Esta chamada aberta seleciona voluntários para compor as áreas de:

Design / Direção de Arte – (5 vagas)

Somos diretamente responsáveis pela imagem gráfica transmitida pelos Escoteiros do 
Brasil. Desenvolvemos projetos de Identidade Visual para eventos e projetos, auxiliamos 
no desenvolvimento de apresentações e possuímos sinergia com todas as áreas da insti-
tuição, proporcionando a todos os pontos de contato dos Escoteiros do Brasil (internos 
e externos) uma unidade visual adequada aos canais utilizados.

Audiovisual (vídeo e fotografia) – (5 vagas)

Somos responsáveis pelo trabalho de criação, planejamento e execução de projetos au-
diovisuais que atendam as necessidades de comunicação da instituição, bem como ca-
pazes de retratar a pluralidade rica do escotismo brasileiro. A equipe de audiovisual dos 
Escoteiros do Brasil transita e atende as demandas de comunicação, métodos, gestão de 
adultos, projetos de EAD entre outras equipes, a fim de direcionar e promover a imagem 
do Escotismo de acordo com seus valores.

Redes Sociais – (5 vagas)

Nós somos uma equipe que trabalha e administra os conteúdos e planejamentos dos ca-
nais de comunicação oficiais dos Escoteiros do Brasil em conjunto às demais áreas. Exe-
cutamos as ações com o objetivo de direcionar os conteúdos corretos aos seus canais, 



Edital 1

Versão 1 - 30.05.2019

promover a imagem do escotismo de acordo com seus valores, planejar as estratégias de 
engajamento e alcance de acordo com os públicos alvos e propiciar canais adequados e 
eficazes a eles.

Gestão de crises – (3 vagas)

Temos o objetivo de mapear dentro dos níveis da Instituição as situações que podem ge-
rar impacto negativo para o público interno e externo. Devemos orientar os associados a 
como proceder em cada uma das situações identificadas e também trabalhar para auxi-
liar equipes a evitarem a necessidade do gerenciamento de crise. Auxiliaremos na criação 
de padrões de ações e protocolos para cada situação identificada no mapeamento.

Experiência do usuário (UX) – (5 vagas)

Temos o objetivo de aumentar cada vez mais a comunicação com os nossos jovens e 
voluntários, proporcionando uma melhor experiência com nossos produtos e serviços. 
Nossa missão é ser a ponte entre a Instituição e a U.E.L., melhorando e aproximando as 
duas partes. Por sermos uma área que trabalha com usuários, nossa equipe atuará de 
maneira horizontal com todas as outras áreas da Instituição, testando produtos, concei-
tos, sistemas, manuais e afins, a fim de garantir uma melhor experiência à todos. 

Aguardamos sua inscrição através do formulário:

http://bit.ly/EquipeNacionalComunica

Prazo de inscrição: 13/06

Dúvidas sobre a Equipe Nacional de Imagem e Comunicação? 

comunicacao@escoteiros.org.br

Rafael Macedo

Diretor Presidente

Márcio Albuquerque

Diretor de Marketing


