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Você tem interesse em contribuir com o Movimento Escoteiro a nível nacional? Quremos ampliar 
o quadro de voluntários nas Equipes Nacionais que compõem a Iniciativa Mundo Melhor. Por este 
motivo estamos lançando esta chamada aberta para associados e não associados que estejam 
interessados em integrar estas equipes.

As Equipes Nacionais que a Iniciativa Mundo Melhor se propõe por meio desta chamada aberta são:

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.
Coordenadora: Nathalia Lourenço, nathalia.lourenco@escoteiros.org.br

Diversidades

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.
Coordenadora: Rebeca Pizzi Rodrigues, rebeca.pizzi@escoteiros.org.br
 
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 mudanças climáticas e oferecer apoio 
após desastres naturais. 
Coordenador: Wildson Caldeira, wildson.caldeira@escoteiros.org.br

Espiritualidade

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.
Coordenador: David Beraha, david.beraha@escoteiros.org.br

Migração e Refúgio

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. 
Coordenador: Eduardo Matos,  eduardo.matos@escoteiros.org.br

Para serem selecionados, os candidatos devem atender ao seguinte perfil: 
• Estar registrado no ano de 2020 (para associados);
• Interesse em pesquisar e conhecer coisas novas;
• Capacidade de aprender e ensinar;
• Ter disponibilidade de tempo para apoiar as ações da Equipe Nacional que se propõe, cumprindo 
voluntariamente as funções inerentes a função;
• Ser acessível, comunicando-se regularmente e emitindo pareceres sempre que solicitado 
através de ferramentas virtuais (reuniões online por vídeo chamadas, interações por Redes 
Sociais e assemelhados). 
• Apresentar conhecimento sobre o tema que se propõe, seus principais conceitos e materiais 
de apoio. 
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Caso deseje informações complementares entre em contato com William Bonalume, Coordenador 
do Mundo Melhor,  no e-mail william.bonalume@escoteiros.org.br, ou com Celso Menezes, Diretor 
Nacional de Métodos Educativos, no e-mail celso.menezes@escoteiros.org.br

Curitiba, 17 de junho de 2020

Informações Complementares

William Bonalume
Coordenador Mundo Melhor

Diferencias:
• Possuir capacitação já realizada em áreas correlatas à área de atuação na equipe que se propõe.
•  Recomendação da Região Escoteira do candidato/a.

A seleção dos novos membros será realizada em duas partes:
• Avaliação das respostas do formulário;
• Entrevista por videoconferência, com o coordenador da equipe ao qual se aplica (para possíveis 
esclarecimentos);

Prazo de Inscrição
As inscrições encerram-se às 23h59min do dia 5 de julho de 2020.

Formulário de Inscrição
Para se candidatar você deve preencher o formulário disponível em bit.ly/chamadamundomelhor.
Todas as pessoas selecionadas serão orientadas e capacitadas, não se preocupe caso desconheça 
algo citado no formulário. Entraremos em contato com todos os participantes entre o dia 7 e 12 
de julho.

Celso Thadeu Carneiro de Menezes
Diretor Nacional de Métodos Educativos

http://bit.ly/chamadamundomelhor 

