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Com objetivo de ampliar a participação de voluntários junto às Equipes Nacionais, os 
Escoteiros do Brasil lançam “chamada aberta” para os interessados em compor a área de 
Compliance (Programa de Integridade).

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 em:

- Matriz de risco;

- Conhecimento da legislação (FCPA, UKBA, Lei Federal nº 12.846/2013);

- Controles internos;

- Monitoramento/auditoria;

• Estar registrado como escotista ou dirigente no ano de 2019;

• 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);

VOLUNTÁRIOS PARA O PROGRAMA

DE INTEGRIDADE (COMPLIANCE)

A Procuradoria Geral foi criada pela DEN com o objetivo de desenvolver, gerenciar e mo-
nitorar duas áreas essenciais para a implantação da Governança Corporativa nos Escotei-
ros do Brasil, quais sejam, a Diretoria Jurídica e o Programa de Integridade (Compliance).

Chamada aberta para 
voluntários integrarem
o Programa de Integridade
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Para coordenar a Procuradoria Geral foi nomeada a voluntária Paula Cristina Acirón Lou-
reiro, advogada atuante junto a Departamentos Jurídicos de Associações e Federações, 
formada pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco – USP, especializada em Di-
reito Tributário e com formação em Cursos de Compliance e Proteção Digital de dados 
e escotista junto à Região Escoteira de São Paulo.

O Programa de Integridade (Compliance) tem por objetivo conferir transparência e lisura 
aos processos internos da instituição, promovendo uma cultura organizacional que esti-
mule uma conduta ética e o compromisso com o cumprimento das Leis, Código de Ética 
e Políticas Internas.

Esta chamada aberta seleciona voluntários para a vaga de:

Analistas de Mapeamento/Gerenciamento de Risco - (02 Vagas)

Responsável por colaborar com a área de mapeamento e gerenciamento de riscos, con-
forme apresentação de demandas da área.

Perfil:

• Possuir nível Preliminar de formação;

• Ter formação em nível superior;

• Desejável conhecimento em COSO e Matriz de Risco;

• Conhecimento de ferramentas de Mapeamento e Gestão de riscos.

Coordenador Jurídico de Compliance - (02 Vagas)

Responsável por colaborar com a elaboração do Código de Conduta e as Políticas Inter-
nas dos Escoteiros do Brasil.

Perfil:

• Possuir nível Preliminar de formação;

• Formação em Direito há mais de 2 anos;

• Conhecimento prévio em Programas de Integridade e Governança Corporativa.
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Assistentes de Compliance - (04 Vagas)

Responsáveis por acompanhar e desenvolver as áreas de Treinamento/Comunicação, 
Controles Internos/Monitoramento e Canal de Denúncias/Investigações dos Escoteiros 
do Brasil.

Perfil:

• Possuir nível Preliminar de formação;

• Ter formação em nível superior;

• Conhecimento prévio em Programas de Integridade e Governança Corporativa.

Aguardamos sua inscrição através do formulário: http://bit.ly/ComplianceEscoteiros

Prazo de inscrição: 10/11/2019

 

Paula Acirón

Diretora do Programa de Integridade

http://bit.ly/ComplianceEscoteiros

