
1



2

Estimados companheiros (as),

Visando compor um quadro de voluntários para atuar na Equipe Nacional Católica, em

especial na mobilização dos eventos católicos, a União dos Escoteiros do Brasil está

lançando uma “chamada aberta” para selecionar voluntários para integrarem a Equipe

Nacional de Mobilização de Eventos Católicos.

A Equipe Nacional de Mobilização de Eventos Católicos é responsável por estimular e

apoiar a realização de eventos católicos em território nacional.

Atribuições

Os adultos voluntários selecionados se reportarão diretamente a Diretoria de Métodos

Educativos - Atividades Educativas e terão as seguintes responsabilidades:

● Apoiar as Regiões Escoteiras quanto a participação de seus membros em eventos

promovidos pela Igreja Católica;

● Promover os eventos e celebrações ofertados pela Igreja Católica junto aos

Escoteiros do Brasil;

● Participar do planejamento de eventos e celebrações do Escotismo Católico.;

● Apoiar a realização de eventos e celebrações do Escotismo Católico.

Perfil dos candidatos

Para serem selecionados, os candidatos deverão atender ao seguinte perfil:

● Estar com o registro regular como Escotista ou Dirigente; ;

● Ter experiência na promoção e realização de eventos ;

● Ser Católico praticante, conhecer a liturgia e as celebrações dos dias

Santificados;

● Ter disponibilidade de tempo para apoiar as ações da Equipe Nacional

cumprindo voluntariamente as funções inerentes ao cargo;

● Ser acessível, comunicando-se regularmente e emitindo pareceres sempre

que solicitado;

● Ser capaz de comunicar-se utilizando ferramentas virtuais (reuniões por

Skype, Meet e semelhantes).
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Processo seletivo

Visando garantir que a composição da Equipe Nacional de Mobilização de Eventos

Católicos seja abrangente, o processo contemplará a seleção de pessoas de diferentes

idades, equidade de gênero e as diversas regiões do país.

Inscrição

Os interessados em se candidatar, deverão enviar os documentos abaixo para o e-mail

programa@escoteiros.org.br até a data de 5 de março de 2023:

● Nome completo e número de registro;

● Mini Currículo indicando:

● Formação acadêmica;

● Experiência profissional;

● Experiência escoteira (com ênfase em ações do Escotismo Católico);

● Indicar a disponibilidade de tempo que poderá contribuir, caso seja

selecionado (expresso em média de horas por mês).

● Incluir carta de recomendação da Região Escoteira do candidato/a (favor

anexar documento de recomendação).

Os candidatos selecionados receberão capacitação específica sobre o desempenho de

sua função junto a esta equipe nacional.

Sempre Alerta para Servir!

Curitiba, 13 de fevereiro de  2022.

Ivan Nascimento

Presidente dos Escoteiros do Brasil


