Vaga: Analista de Gestão de Adultos Jr.
Local: Escritório Nacional (Água Verde)
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.
Contratação: CLT.
Principais atribuições:
• Prestar assistência ao gerente da área de Gestão de Adultos;
• Contribuir na redação e orientar a preparação de material de apoio
à implementação do processo de Gestão de Adultos, incluindo a
elaboração de Manuais para Cursos, Apostilas para Alunos, e
documentos para aplicação de Oficinas, Seminários e Módulos;
• Colaborar com a administração do sistema de formação por EAD;
• Manter atualizado o Cadastro Nacional de Formadores, acolhendo e
processando os pedidos de nomeação de como DCBs – Diretores de
Cursos Básicos e DCIMs – Diretores de Cursos Insígnia de Madeira;
• Apoiar a realização dos cursos para capacitação de formadores, CF 1:
Curso de Formadores Nível 1, e CF2 – Curso de Formadores Nível 2;
• Prestar assistência ao Gerente de Gestão de Adultos na orientação
aos formadores e as Regiões Escoteiras sobre a aplicação da Política
Nacional de Adultos no Movimento Escoteiro;
• Atender demandas e colaborar na elaboração de novas estratégias e
novos materiais de apoio à implementação do processo de Gestão de
Adultos;
• Apoiar e elaborar, de acordo com as demandas, material para as
redes sociais e divulgação do Escotismo;
• Providenciar relatórios das ações referentes a sua tarefa, para ser
incluído no relatório gerencial;
• Desenvolver e controlar processos de pesquisa e avaliação sobre
aplicação da Política Nacional de Adultos no Movimento Escoteiro,
reunir as informações e ajudar a identificar demandas de
instrumentos de apoio à implementação de seus
conceitos e orientações;
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• Apoiar e/ou desenvolver projetos/produtos relacionados a Gestão de
Adultos, para aplicação em diferentes segmentos de mercado, e
participar do atendimento e aplicação destas iniciativas em diferentes
organizações
• Utilizar o Campo Escola Virtual dos Escoteiros do Brasil, realizando a
orientação quanto a sua usabilidade aos usuários da organização;
• Realizar viagens para participação em cursos ou eventos quando
solicitado pela gerência e/ou diretoria”.

Requisitos:
• Boa comunicação escrita e verbal;
• Insígnia de Madeira;
• Conhecimento em Psicologia da aprendizagem, Teorias da Educação
e Fundamentos de Andragogia;
• Conhecimento em Gestão de Projetos;
• Conhecimento em organização de cursos, seminários, workshops e
eventos escoteiros;
• Conhecimento em Gestão de Pessoas;
• Curso Superior em Psicologia, Pedagogia, Recursos Humanos/Gestão
de Pessoas e outros compatíveis.
Interessados enviar currículo para o e-mail: vagas@escoteiros.org.br
com o título do assunto “Analista de Gestão de Adultos” .
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